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December 2000

Bardunens læsere ønskes en
glædelig jul og et godt nytår!
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I denne søde juletid,
er fødselsdagen også hvid!
Vi håber I trods juletravlhed får,
et godt og lykkebringende år!

DEADLINE
Stof til næste blad
senest
den 15. i måneden før

INDLÆG
sendes til Ulla Houmøller
Vangedevej 162A, sttv
2860 Søborg
e-mail: uh@cool.dk
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Learning by Doing
Learning by Doing
Learning by Doing omfatter både læring ved at gøre det, man vil
lære, og læring ved det at reflektere over det, man har gjort.
Brugen af Learning by Doing er forskellig op gennem grenene. I
yngstegrenene bruger vi Learning by Doing til at lære spejderne
nogle af færdigheder på så god en måde som muligt, nemlig ved
at de afprøver tingene selv og 1ærer derigennem. Derudover kan
man i yngstegrenene tale med spejderne om, hvad de har oplevet
og gjort - helt konkret. I ældstegrenene sker den personlige og
fæ1les læring derudover gennem den refleksion, der sker under
en evaluering, og derfor træner vi disse grene evaluering og den
fulde refleksion - også i forhold til fremtiden.

kilde : Spejdermetoden i praksis, DDS.
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Birkerød Rover
Klanen har på sit møde i oktober besluttet at bringe et indlæg i Bardunen
hver måned for at orientere vores egne medlemmer, for at tiltrække nye
medlemmer blandt 1. og 2. Birkerøds seniorer, ledere og forældre og for at
fortælle alle i grupperne, hvad vi arbejder med. Vi vil nok fortælle mest om
de arrangementer, som vi gennemfører for andre, og om de arrangementer,
som vi selv er deltagere i, mens vi nok ikke vil fortælle så meget om de
arrangementer, som vi laver for os selv. Indlæggene vil gå på skift mellem os.
Klanen har ligeledes besluttet at planlægge, tilrettelægge og gennemføre to
årligt tilbagevendende arrangementer for 1. og 2. Birkerøds juniorer, spirer
og seniorer. Om foråret vil vi gennemføre en tur for juniorerne og spirerne,
som vi kalder for Tempoturen, mens vi om efteråret vil gennemføre en tur
for seniorerne, som vi kalder Udfordringen. Vi har valgt at koncentrere vores
kræfter på disse to grene, fordi vi finder, at det er vigtigt at fastholde de
10- til 12-årige spejderes interesse for friluftslivet og for spejderarbejdet,
så de er motiverede til at fortsætte i troppene og i klanen, og fordi vi
finder, at der i dag ikke er et tilstrækkeligt antal arrangementer for de
seniorer, som fortsat ønsker at anvende deres spejderfærdigheder.
Klanen vælger to ledere, én fra 1. Birkerød og én fra 2. Birkerød, fordi vi
finder, at det er nemmere for grupperne at henvende sig til en rover fra
deres egen gruppe. Vores klanledere fungerer som kontaktpersoner til
klanen, og de virker som koordinatorer inden for klanen.
Fremover holder klanen møde den første tirsdag i hver måned. Mødet
begynder kl. 19.30 og varer som regel til kl. 21.30. Vi holder altid møder med
indhold, eksempelvis sociale møder med fælles madlavning og spisning,
kulturelle møder med besøg på et museum eller en tur i biografen eller
faglige møder med Kulsøarbejde. Indholdet af mødet i december, som
finder sted tirsdag den 5. december kl. 19.30 på Mantziusgården, bliver
den videre, hyggelige planlægning af vores ryste-sammen-tur fra den 27. til
den 28. januar 2001.
I og Jeres familier ønskes alle en Glædelig Jul og et Godt Nytår.
Altid længere frem og op!
Slàinte
Jens
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1.

Birkerød Ulve
H. Chr. Engelsens Flok

Hej Ulve !!!

Ja så er vi gået ind i den søde juletid og i har alle i den sidste måned
planlagt nogle forskellige ting i skal underholde jeres forældre med.
I må nu hjem og lokke alle i jeres familie med- alle der kan krybe
eller gå- så vi samme rigtig kan jule hygge og glæde os i denne søde
jule tid. Vi har i denne måned kun 2 møder, den 7 dec. Er der
forældre hygge og d, 14 dec. Er der jule by løb eller noget ligende.
Har i husket at passe fuglene ?? For i ved jo at starter man med at
give dem mad skal man fortsætte hele vinteren igennem. Så god
fornøjelse !!!!!
Og husk vi er naturens ven !!!!!

Program for December
07.12 Lokalet
Forældre hygge, kom og se hvad vi har lavet og få en kop gløg og lidt knas.
14.12 Lokalet
Juleby løb.
Jens og Pil ønsker jer alle en god jul og et godt nytår.

Husk:

- at melde afbud, når du ikke kommer
- at være klædt på efter vejret
- at være beredt, for det fører til noget
- at spejderliv er frilufts liv.

Med ulve hilsen Kaa & Pilð
(Husk at melde afbud 4581 2401)
HUSK AT HAVE UNIFORM PÅ !!!!!!
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1. møde januar er d. 11/1 2001 på Lokalet)

2.

Birkerød
Blåmejser

Hej alle kvidrende blåmejser,
Så er vi forhåbentlig alle sammen landet efter besøget på
Flyvestation Værløse.
Vi er nu nået til årets hyggeligste måned – julemåneden. I denne
måned lægger vi vores nordiske projekt lidt på hylden, da vi
skal bruge møderne på at lave lidt julehemmeligheder og anden
julehygge. (Det er jo kun jul en gang om året…).
Af vigtige datoer i December måned er der kun 1, nemlig, at
mødet torsdag d. 28/12-2000 er aflyst pga. juleferien.

Med stor mejsehilsen
Muvin
45820467

Fia
42811204

Prop
45815969

Era
45811378
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1.

Birkerød Juniorer
Marianne Wieses Flok

Hej løver og tigre!
Så er det blevet december. Hvis I ikke allerede har tændt et lys
derhjemme, så vil I helt sikkert tænde et eller flere lys i denne
måned. Et lys er et symbol på liv, tryghed og varme, og det er jo det,
som julen handler om.
I skal også tænde et andet lys, nemlig Jeres eget lys. Når I tænder
det, skal I huske ikke at sætte det under en skæppe, men på en
stage, så det kan skinne på Jer selv og på alle omkring Jer. Med andre
ord skal I huske, at I skal vise, hvad I dur til, til glæde for både Jer
selv og os omkring Jer.
I skal holde fast i det, som I er gode til, samtidig med at I tager fat
i det, som I ikke er så gode til, for at I kan blive bedre. I er gode,
men I kan altid blive bedre. En dag, hvor I lærer noget nyt, er altid
en god dag, og I bliver aldrig for gamle til at lære noget nyt!
I 2. halvår 2000 nåede I at få afsluttet aktiviteterne til
duelighedstegnene Blåt Er Vådt og Sjov I Gaden, men I nåede ikke at
blive færdige med aktiviteterne til Krible Krable - naturaktiviteter -,
som I derfor skal arbejde videre med i 1. halvår 2001.
I 1. halvår 2001 tager Kaa ophold i udlandet. Vi prøver at finde en til
to nye ledere til Jer, som sammen med Baloo vil fortsætte arbejdet i
flokken. Kaa vender tilbage til gruppen i august, hvor I vil kunne møde
ham igen første gang på Colleruphus. Hvis I vil skrive til Kaa, mens
han er i udlandet, kan I henvende Jer til Baloo, som kan oplyse Jer om
Kaas adresse. Hvem ved, måske får I et brev tilbage som svar.

A. MADSEN

GULD • SØLV • URE • OPTIK
Hovedgaden 26 • 3460 Birkerød • Tlf. 45 81 05 48
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1.

Birkerød Juniorer
Marianne Wieses Flok

Månedens første møde er torsdag den 7. december. I skal optræde
med Jeres underholdning over for Jeres forældre. Invitationer er
sendt ud. Husk, at mødet begynder kl. 17, og at Jeres forældre er
inviterede til kl. 18!
Månedens andet møde er torsdag den 14. december. I skal på byløb.
Det nye års første møde er torsdag den 11. januar. I det nye år skal I
foruden til møder også på Tempotur - en udfordrende tur, som roverne
arrangerer for Jer - i en weekend i marts, på Junior Divi fra den 20.
til den 22. april, på Zootur den 6. maj, på sommerlejr fra den 23. til
den 27. maj og til Oak City Rally den 27. maj.
Svar på forrige måneds grubler: En spejder efterlader ingenting og en
tak ude i naturen!
Denne måneds grubler: Hvad er forskellen på en jamboree og en
jamborette?
Glædelig Jul og Godt Nytår til Jer alle og Jeres familier!
Med spejderhilsen fra
Baloo og Kaa
Husk:
- at melde afbud, når du ikke kommer!
- at være klædt på efter vejret!
- at være beredt, for det fører til noget!
- at spejderliv er friluftsliv!
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2.

Birkerød
Spirer

Kære spirer
Det sørme det sandt december...
Selvom vi i år tog forskud på julens glæder
med vores juleventyr, betyder det ikke at
vi i år skal jule mindre i december.
Vihartre møderhenholdsvisden4.,11. og 18.
December.
På de to første møder skal vi være
kreative og lave juleting og julegaver. På
det sidste møde skal vi hygge lege og lave
pakkeræs. Det betyder at alle skal
medbringe en lille gave til max. 10 kroner.
Vi glæder os til at se jer alle.
Glædelig jul og godt nytår!
Medspirehilsen
Rokke,smil,vimsogmåne
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2.

Birkerød Trop
Tobit

Hej Tobitter
Når I læser dette, er jeg sikker på at vi har haft en rigtigt hyggelig
Tropstur, og dem af jer der var med på Efterårsarrangementet er helt
sikkert blevet eksperter på James Bond... November måned skulle også
gerne have gjort jer til små astronomer, for ikke at glemme alle de nye
og gamle knob I har fået på plads.
Men nu nærmer den hyggelige juletid sig og der bliver mulighed for at
hygge sig indendøre med den mere avancerede knob-binding i
stearinlysenes skær. Ja december måneds emne er nemlig knob og
julehygge  to ting det er svært at skille ad... Hvis ikke jeres PLAer
allerede har vist jer billeder af de fantastiske julegavemuligheder der
gemmer sig i knobenes forunderlige verden, er det sandelig på tide.
Udover de hyggelige stunder i patruljens skød, byder december også på
en Juletur med 1. Birkerød d. 1.-3. En rigtigt traditionsrig tur som det
ville være synd at gå glip af. Så håb på godt vejr og benyt jer af den
sidste chance i år for at få en hyggelig week-end med jeres patrulje,
resten af troppen og 1. Birkerød.
I det nye år venter der som det første en Gruppetur d. 2.-4. februar og
en Gilwell-tur med 1. Birkerød d. 23.-25. februar. Så nu er der ingen
undskyldning  sæt kryds i kalenderen med det samme så I er sikre på
at komme med på år 2001s første ture. Ellers er der bare tilbage at
sige;

Rigtigt gædelig jul
og et festligt nytår
Staben
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Glenten
2. Birkerød
Kære Glenter
Nu er limenas færdigt og vi er alle samlet
igen, til en ny måned. Men julen nærmer
sig hurtigt og derfor skal vi i gang med
en masse julehygge hele december vi
skal også ud og kigge på stjerner, så vi
jo er blevet så gode til (Er vi ik???)
husk og meld afbud når i ikke kan
komme! (meget vigtigt )
Men god jul og godt nyt

Hyggelige julehilsner
Karlo
1-3 dec. Juletur
6 Dec. Møde
11 dec. Stinas fødselsdag Hurra
13 dec. Møde
20 dec. Møde, tag tre små gaver med til
gaveleg og så en masse kage og slik
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Svalen
2.Birkerød
Det sørme det sandt december…
Den dejligste måned i svalernes land!
Den søde juletid nærmer sig, alt imens de stakkels små
svaler klynker over deres stopfyldte julemaver.
Månedens tema er: Knob & Julehygge.
Det sidstnævnte kan i vist roligt være sikre på, at der bliver
masser af!
Samtidig kan vi udnytte nogle af alle de gode muligheder, der
ligger i ordene: Knob/Tovværk, og fremstille en masse
kreative julegaver til hele familien… Det blir’ de jo’ så glade
for!?! Ik’ sandt?!?
Og når den vigtigste dag af dem alle, nærmer sig, vil vi alle
med krummede svaletæer og små svaler i maven, spændt
afvente vor gode gamle ven julemandens ankomst.
(nu håber vi sørme at i har været søde!)
Hvis ikke så hjælper det at synge svalens-julesalme:
Mel: Nu har vi altså jul igen…
Nu har vi altså jule igen
I svalen skal vi hygge
Vi får os hver en juleven
Og snemænd vil vi bygge
Så drikker vi lidt jule-te
Og spiser æbleskiver
Vor svale-slægt skal ha’ et neg
Og snart, det højtid bliver.
For:
Hvorend en svale fyver hen, så blir’ det jul og jul igen,
og jul og jul og jul og jul og juul igen!

DE JULELIGSTE SVALEHILSENER
FRA
MICHELLE & TINA
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Hej Rødder!!!

1.

Birkerød
Trop

Så er det næsten gået hen og er blevet jul. Derfor skal vi naturligvis have
et juletropsmøde den 6. december. I skal alle sammen tage et eller andet
spiseligt med. Hjemmebag giver ekstra point.
Inden da skal året kamp om en nissehue fyldt med lækkerier dog lige
overstås. Det er naturligvis juleturen jeg snakker om her.
Jeg vil ikke røbe mere om den tur her, men glæd jer.
Så vil jeg også lige benytte lejligheden til at sige tak for et godt
efterårsarrangement. Jeg håber i havde en god tur.
Hvis I er i tvivl, så synes vi i staben altså at i burde øve jer lidt på nat-oløb. Det er selvfølgelig flot at I var sindssygt hurtige til at gennemføre
løbet, men det havde nu virket mere overbevisende hvis I havde fundet
bare en enkelt post. Selvfølgelig endnu mere overbevisende hvis I havde
fundet dem alle, men en enkelt ville da have været en start. Kom igen.
Bedre held næste år.
Jeg har indsat et par billeder fra efterårsarrangementet.

Juletur
Tropsmøde

Weekenden den 1.-3. december.
Onsdag den 6. december kl. 19:30 på lokalet.

14Husk at melde afbud!!!

Staben

1.

Birkerød
Trop
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ADRESSELISTE
Ravnsholt divisions hjemmeside: www.ravnsholt.dk

1. BIRKERØD GRUPPE

2. BIRKERØD GRUPPE

Hjemmeside: www.1b.dk

Hjemmeside: home13.inet.tele.dk/spejder

Ulveflokken:

Blåmejser:

Gitte Rostrup (Pil)
Jens Thygesen (Kaa)

45 81 24 01
45 82 05 60

Juniorflokken:
John Øhlers Petersen (Baloo) 45 81 79 65
Jens Thygesen (Kaa)
45 82 05 60

Troppen:
Jakob Braad
26 71 69 86 / 45 81 69 86
Kasper Munk 23 99 12 99 / 32 58 71 22
Jesper Holm
28 15 03 60 / 35 37 03 60
Rune Jørgensen
26 83 98 81
Lasse Nielsen 26 14 10 28 / 45 81 71 57
Mohawk:
PL: Emil Vejergang Bredvig
45 81 57 60
PA: Lasse Arnsdorf Pedersen
45 81 04 07
Sioux:
PL: Kristian Dreholm 26 73 76 22 / 45 81 49 05
PA: Sikker Rosendal
45 81 89 38

Poul Henrik Appelquist (Muvin)
arb.
Rikke Rønnest (Fia)
Marie Jenstrup (Era)
Naja Krogh Christensen (Prop)

Spirer (juniorer):
Charlotte Frost (Rokke)
47 10 16 65
Merete Rønberg (Smil) 26 62 08 46 / 39 66 57 37
Pernille Pedersen (Måne) 26 83 25 02/36 46 83 82
AnneKatrineJørgensen(Vims)36468382/ 26 70 40 13

Troppen:

Birkerød Bjørne:

Natalie Strandman (Pippi)
Ann-Kathrine Thomassen
Nora Skjernaa Hansen (Stumpe)
Sine Jørgensen (Snip)
Svalen:
Tina Kristiansen (Fugl)
Glenten:
Karen M. Leffers (Bom)

KL: Mikkel Thune 26 36 71 00 /45 82 71 00

Birkerød Bjørne:

Birkerød Rover:

Marie Jenstrup

Kim Roland Jensen 38 86 13 65 / 23 60 12 23

Birkerød Rover:

Gruppeleder:
Grethe Holm

45 81 71 09

Hyttevagt.Matriel-Pedel:
Birger Nilausen
Michael Rom

45 81 62 12
45 81 52 47

Gruppestyrelsen:
Formand:
Jens Rahbek
Kasserer:
Ole Bjørn Petersen

45 82 04 67
33 27 43 70
45 81 12 04
45 81 13 78
45 81 58 69

Pernille Pedersen

32 59 57 03
35 24 81 28
35 24 81 68
35 85 62 66
45 81 24 00
45 81 32 04
45 81 13 78

36 46 83 82 / 26 83 25 02

Gruppeleder:
Helle Strøm

45 81 13 78

Gruppeassistent:
Leif Nielsen (Akela)
Ulla Houmøller (Tikki)

45 81 71 57
39 56 48 61

Hyttemor:
45 82 09 54
45 82 07 22

Bladændringer, begge grupper
Flytning meldes til posthuset.
Andre ændringer til gruppelederen

Marianne Carlson

45 81 79 88

Gruppestyrelsen:
Formand:
Vibeke Hansen
Kasserer:
Steen Ehlers

45 81 60 90
45 81 01 18

