
Bardunen

1. og 2. Birk erød Grupper
Det Danske Spejderk orps

9. årgang nr. 1 Januar 2001

Velkommen til det nye år
Bardunen lægger ud med et lidt atypisk nr. for at leve op til
postvæsenets krav for at udbringe bladet til bladportopris.
Der må max være 1/4 af stoffet på “listeform” -dvs. program, indbydelser,
adresseliste, oversigter mv.  Denne gang er der mange indbydelser til
forskellige arrangementer, så sørg for at kikke bladet godt igennem.

Jer der har fødselsdag i januar ønskes tillykke og vil blive nævnt i næste
nr. af Bardunen. Adresselisten vender også tilbage i et senere  nummer.

Hvis du har lyst til at fortælle andre om dine spejderoplevelser, er du
meget velkommen til at skrive til Bardunen.  Du må også gerne sende
tegninger.  Vi mangler nogle nye tegninger, så I ikke altid skal se på de
sædvanlige, der bliver sat ind for at give bladet lidt liv.  Du skal ikke tænke
på hvor stor en tegning du tegner. Jeg sknner den ind, så den kan
tilpasses i størrelsen, så den kan passe mange steder.

I ønskes alle et godt og aktivt nyt spejderår
Redaktøren
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Grupperådsmøde  30. januar

1. Birkerød gruppe afholder grupperådsmøde tirsdag d. 30 januar 2001 kl
1930 i lokalet. Mens vi arbejder os gennem dagsordenen vil der være
mulighed for at styrke sig ved lidt ost og rødvin. Dagsordenen er ifølge lovene:

1. Valg af dirigent og referent
2. Beretning fra gruppestyrelsen og gruppeledelsen
3. Fremlæggelse af årsregnskabet for 2000 til godkendelse
4. Behandling af indkomne forslag
5. Forelæggelse af planer for indeværende år
6. Vedtagelse af budget for indeværende år, samt medlemskontingent
7. Valg af gruppestyrelsesmedlemmer
8. Valg af to ’unge i styrelsen’
9. Valg af revisor
10. Eventuelt

ad 6. Følgende er på valg efter en to-års periode:
Ingrid Dreholm: kan ikke genvælges pga. at hun har været med 6 år!
Jesper Stahl: villig til genvalg
Bjørn Mose: villig til genvalg

ad 4: Der er fra gruppestyrelsen indkommet et forslag om at opkræve et
særbidrag til reparation af Fort NIC. Til den endelige indkaldelse vil vi have et
kontant forslag om størrelse og varighed klar.

Som I jo alle ved, har vi en vanskelig ledelsessituation: der er en god tilgang af
drenge, men der er ikke så mange til at lave oplevelser for dem. Derfor er det
vigtigt, at forældrene er med til at støtte i det praktiske så meget det er muligt.
På grupperådsmødet vil vi forsøge at fortælle om mulighederne, så også du
bliver interesseret i at give en hånd med.

I starten af januar vil der komme en særskilt indkaldelse med tilmelding.

Mange hilsener

Gruppestyrelsen i 1. Birkerød
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Søger du udfordringer?
Samler du på oplevelser?

Holder du af naturen?
Er du til bålmad, sovepose og sure tæer?
Kan du lide at arbejde med børn og unge?

Så er du måske en af de nye
spejderledere, vi søger.

Vi er Danmarks tredjeældste gruppe under Det Danske Spejderkorps
- De Blå.

Vi søger ledere til arbejdet med vores 8 til 10-årige og 10 til 12-årige drenge.

Er du over 24 år, er frisk og har mod på opgaven, så hører vi gerne fra dig.
Du kan kontakte vores gruppeleder, Grete Holm, tlf. 45 81 79 01,  e-mail:
grete.holm@get2net.dk, eller vores formand, Jens Rahbek,      tlf. 45 82 09
54, e-mail: vasevej60@wanadoo.dk.

Du behøver ikke at have tidligere spejdererfaring, for vi giver dig en leder-
uddannelse gennem Det Danske Spejderkorps.

Du kan læse mere om os på Internettet på adressen www.1b.dk

Søger du
udfordringer?
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1. Birkerød Ulve
H. Chr. Engelsens Flok

Hej Ulve !!!
Nu er det blevet et nyt år, og den søde juletid er forbi, vi har haft
mange sjove stunder i det gamle år og vi regner selvfølgelig med at
der bliver lige så mange hyggelige og sjove stunder i det nye år. Vi

skal sige farvel til Kaa der rejser, heldigvis ved vi alle at det kun er
for ½ år så vender han frisk og spejderlig tilbage. Vi skal også sige
goddag til 2 nye assistenter som vi alle glæder os til at have det

sjovt sammen med.
Velkommen til Merete og Laila

I har alle fået ½ års programmet og kan ud fra det læse at den
første måned bliver en rigtig spejder måned �

SPEJDERFÆRDIGHEDER -  så husk �Hej Mini�, spejder lommen i
orden, og varmt tøj.

Hvis du ikke kan huske hvad der er i lommen så se i  �Hej Mini�

Program for Januar
  11.01 Lokalet

Vi skal øve knob, hygge omkring et indendørsbål, fortælle jule
historien, ja bare hygge, i må gerne tage lidt knas med, hvis det

altså er plads i maverne efter en dejlig, fed juleferie.
18.01 Lokalet

På dette møde går vi rigtig til den, med morse, koder og leger lidt
med kompas.

25.01 Lokalet
Vi skal være ude, så husk varmt tøj og en lygte.

Hvormange har en refleks ???



7

1. Birkerød Ulve
H. Chr. Engelsens Flok

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 Pil?
(Husk at melde afbud 4581 2401)

HUSK AT HAVE UNIFORM PÅ !!!!!!
(1. møde Februar d. 01/2 2001  på Lokalet)

A. MADSEN
GULD  •  SØLV  •  URE  •  OPTIK
Hovedgaden 26  •  3460 Birkerød  •  Tlf. 45 81 05 48
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2. Birkerød
Blåmejser

Med stor mejsehilsen
     Muvin                          Fia                      Prop                     Era
  45820467                  42811204               42815869           45811378

Kære Blåmejser!

Et nyt år er startet, og vi håber at I er kommet godt og
sikre ind i det nye år.  Selvfølgelig håber vi også at I fik en
masse gode julegaver – måske endda nogen man kan bruge
til spejder?

I januar måned skal vi fortsætte det nordiske mærke efter
vores lille december pause. Vi skal skifte baser, og se
hvordan nogle ting foregår i de andre nordiske lande.

Første blåmejsemøde efter ferien er torsdag d. 4/1-2001

HUSK at vi har gruppetur 2-4/2-2001. Se invitationen på en
af de andre sider her i bladet.
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2. Birkerød
Gruppe

Hej Blåmejser og Spirer, Egon har en plan !!

Så er det atter blevet tid til vores årlige  gruppetur.
Der går til spejderhotellet Collerup Hus ved Holte
Turen koster kr.100,00
Vi mødes på p-pladsen ved Collerup Hus fredag d.2/2-01  kl. 19.00
(samkørsel m. andre).

Vi vil gerne have besøg af dine forældre søndag d. 4/2-01 kl. 10.00,
hvor de så kan prøve at være spejder for en formiddag, inden vi skal
spise frokost og holde grupperådsmøde.

Turen slutter søndag d. 4/2-01 ca. kl. 15.30, hvor dine forældre kører
dig hjem.

Jeg kommer : ....................................................................................

Jeg kan desværre ikke deltage : ................................................

 Mine forældre og søskende kommer (antal) : ......................

 Mine forældre vil gerne køre os derud:  ..................................

          Pakkeliste og kørselsvejledning udleveres.

                          Dine ledere           Dine ledere           Dine ledere           Dine ledere           Dine ledere

Ps. afleveres senest  19/01-01, af hensyn
til indkøbne.
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2. Birkerød
Spirer

Kære Spirer

Så er vi kommet ind i det nye år og det

21. århunderet er godt begyndt.

Efter et vellykket juleshow og vores

julegaveshop  skal vi have et af vores gode

mappemøder, noget nogle har længtes meget

e f t e r .

Vi skal også have stjernetid igen, dvs at I selv

skal lave et møde pr. patrulje, og det vil igen

sige, at der er en change for at rette op på de

fejl som vi begik sidst.

Når møderne er planlagt, skal de jo også

afhjoldes og Troldene lægger ud, efterfulgt af

Lynene og til sidst Svanerne.

Så har vi også fået hele januar fyldt ud med

sjov og balade.

Med Spirerhilsen

Måne, Vims, Smil og Rokke

P.S. Gruppetur d. 2 - 4 febuar på Colleruphus

-se invitation et andet sted her i bladet
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1.Birkerød Juniorer
         Marianne Wieses Flok

Hej løver og tigre!
Velkommen tilbage efter jul og n ytår. Jeg regner med, at I ikke
er blevet alt for sløve og dvaske, men er parat til at starte med
fuld energi. For en sikkerheds skyld vil vi br uge lidt af det fø rste
møde torsdag d. 11. januar, til at holde bagjul, og I kan få spist
resten af julesmåkagerne, eller hvad I ellers kan tage med. Og
så kan I for tælle om jeres jul og n ytår. Men selvfø lgelig først
efter at vi har genopfrisket nogle knob og lavet indendørs bål!!
Månedens andet møde er torsdag d. 18. januar. Her vil vi lege
med morsealfabetet og kompasset. Var der noget om, at der
var problemer med at finde vej i en mørk skov? Et kompas kan
ikke sige dig, hvor du er, men give dig en idé om, hvad retning
du bør gå.
Ved månedens tredje møde, torsdag d. 25., skal vi udendørs.
Mon ikke vi skal bruge nogle af de ting vi har beskæftiget os
med ved de to første møder? Husk varmt tøj og en lygte. Som
vanligt er månedens sidste møde lidt kortere end de andre, idet
der fra kl 20.30 er BL/BA møde i en halv time.
Det første møde i februar er allerede på den første dag i
måneden. Der skal vi se på patruljestandere, så hver patrulje
har et mærke at samles omkring. Og så er der mulighed for at
se nogle anvendelser af vand, som du ikke er van(d)t til!
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1.Birkerød Juniorer
         Marianne Wieses Flok

Svar på forrige måneds grubler: En jamboree er en inter national
lejr med tusindvis af deltagere, som afholdes hvert fjerde år. En
jamborette er en international lejr med maksimalt 800 deltagere,
som afholdes hvert år.

Med spejderhilsen fra
Baloo

NB:  I har fået udleveret nogle annoncer, hvor vi forsøger at
finde nogle nye ledere – har du fået hængt dine sedler op???? –
ellers skal du se at få det gjort.
Spørg dine forældre, om de har afsat et par aftener til at give en
hånd med til et møde. Det er ikke nødvendigt at kunne morse
eller lignende – men sammen med juniorerne at klare
udfordringerne.
Kontakt Baloo eller Grethe.
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1. Birkerød
Trop

Hej Rødder!!!
Så er vi kommet til et af de lidt mere uforudsigelige numre af dette blad.
Ikke fordi I ikke kan gætte lidt af hvad der står i bladet, men fordi jeg ikke
kan gætte hvornår det udkommer. Postvæsenet har jo nok travlt med
julekort, men det er jo før jul. Så er der en masse helligdage og
lignende, så måske udkommer det i slutningen af år 2000, måske først i
starten af år 2001. Starten af dette indlæg er derfor delt i to.
Hvis du læser dette blad i år 2000 :
Jeg håber du havde en rigtig god jul, og at du må få et rigtig godt nytår.
Lad nu være med at komme til skade med fyrværkeriet. Det er nemmere
at binde knop med 5 fingre på hver hånd, mens man kigger ud af begge
øjne, og kan høre hvad der bliver sagt.
Hvis du læser dette blad i år 2001 :
Jeg håber du havde en rigtig god jul og et godt nytår, uden fyrværkeri
skader.
Under alle omstændigheder :
Vi slipper jo nok ikke for alt det andet, så her kommer det.
Månedens emne i januar er - Morse og andre koder.
Husk nu at lære morsealfabetet udenad, og husk at I selv var med til at
vælge månedens emne.
Januar byder ikke på nogle ture for jer, medmindre i selv afholder en
patruljetur. Faktisk sker der nærmest ingenting i januar. Til gengæld kan
I allerede nu begynde at glæde jer til Gilwell i februar. Husk at notere
datoen, og at tilmelde jer.

PLAM Onsdag den 31. jan uar kl. 19:30 på lokalet.
Næste Tropsmøde Onsdag den 7. februar kl. 19:30 på lokalet.
Gilwell Weekenden den 23.-25. februar.

Husk at melde afbud!!! Staben
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1. Birkerød
Trop

Så til den lidt anderledes del af indlægget.

Prustende og gispende efter vejret fortsatte de op ad stien. Det havde
efterhånden gået opad et stykke tid og de var ved at være lidt smadrede,
men op skulle de, og de måtte først få pause på toppen.
Endelig lykkedes det at komme helt op. Rygsækkene blev hurtigt smidt
og vandflaskerne fundet frem. Imens nød de den flotte udsigt. Hvad
kunne man ønske sig mere? Der var bjerge, bakker, gletschere, små
søer, og masser af blå himmel og solskin.
Alle stod og nød det lidt, men nu kunne de jo ikke stå og glane hele
dagen, næh nej, der skulle tages gruppefoto. Alle stillede pænt op, men
dem med kameraer stillede dem til rette og gjorde dem klar. Ikke nogen
videre hurtig affære, næh nej, kameraet skulle stå helt lige, være i den
helt rigtige afstand, være indstillet til de rigtige lysforhold, osv. osv.
Endelig efter lang tids baksen med kameraerne lykkedes det at få taget
billederne.
Så var det igen tid til at smide noget af det tøj de havde taget på fordi
det blæste lidt oppe i højderne, og så ellers på med rygsækkene og i
gang med den videre tur.
Knap var de begyndt at gå før en af dem måtte stoppe for at binde sine
snørebånd – igen.
De fortsatte med at gå en del timer endnu. Ved aftenstide fandt de et
godt sted at slå lejr, og satte teltene op. Derefter begyndte de alle at lave
mad, for man bliver jo lidt sulten af at vandre i det flotte Islandske
terræn. Næh hov, der glemte jeg helt noget. De begyndte ikke alle
sammen at lave mad, kun dem der havde noget med at lave det i. De
andre måtte pænt vente.
Sådan en lækker tur en gang i mellem er nu rigtig rigtig dejligt, så nu må
vi snart finde ud af hvornår vi næste gang skal på langfart. Mit forslag er
2003, men jeg har også et forslag til en anderledes supersommerlejr i
2002, og så må vi jo ikke glemme vores vandrelejr og luksuslejr her til
sommer.
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2. Birkerød
Gruppe

Hej Tobitter, Egon har en plan !!

Så er det atter blevet tid til vores årlige  gruppetur.

Turen koster kr. 100,00

Du møder påShell stationen på Kongevejen i Birkerød
kl. 18.00.   Med personligt udstyr til overnatning i hytte.

Vi vil gerne have besøg af dine forældre søndag
d. 4/2-01 kl. 10.00, hvor de så kan prøve at være
spejder for en formiddag, inden vi skal spise frokost
og holde grupperådsmøde.

Turen slutter søndag d. 4/2-01 ca. kl. 15.30, hvor dine forældre
kører dig hjem.

 Jeg kommer : .................................................................................

 Jeg kan desværre ikke deltage : ..............................................

 Mine forældre og søskende kommer (antal) : .....................

   Dine ledere   Dine ledere   Dine ledere   Dine ledere   Dine ledere

Ps. afleveres senest  19/01-01,
af hensyn til indkøbne.
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2.Birkerød Trop
Tobit

Kære Tobitter

Forhåbentlig er I alle kommet godt ind i det nye år og
har haft en rigtigt hyggelig jul med en masse lækker
julemad og juleknas � hva� med et par pebernødder?
Eller måske en enkelt æbleskive?

Januar måned byder på 1.hjælp og et tropsmøde
tirsdag d.30. Så der bliver masser af chancer for at
genopfriske alt det, I har lært på 1.hjælps-kurserne.
Vi er desværre blevet nødt til at lægge tropsmødet
sent i måneden, eftersom jeres kære tropsstab er
slemt plaget af eksamener i januar måned. Men vi
kommer stærkt igen til februar, så der er igen grund
til bekymring!

Derudover skal I huske at tilmelde jer årets Gruppetur
der ligger fra d.2.-4. februar, I kan finde indbydelsen i
bladet. Troppen tager afsted fredag aften og laver
noget sammen inden vi møder resten af gruppen på
Colleruphus. Vi glæder os meget til at se jer
allesammen.

Kærlige hilsner fra jeres tropsstab
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DEADLINE
Indlæg til næste blad

senest
den 15. i måneden før

INDLÆG
sendes til Ulla Houmø ller

Vangedevej 162A, sttv
2860 Søborg

e-mail: uh@cool.dk


