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Sct. Georgsdag

Traditionen tro holder 1. og 2. Birkerød
Grupper Sct. Georgs dag på grunden ved
Hestkøbgård d.23. april fra kl.19.00-20.00.
Vi skal se seniorspejderne opføre sagnet om
Sct.Georg og dragen og høre Sct.
Georgsbudskabet blive læst højt.
Det er også denne dag, der bliver uddelt
årsstjerner og andre duelighedstegn.

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

Sct. Georgs dag på grunden ved Hestkøbgård
d.23. april fra kl.19.00-20.00.
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1. Birkerød
Gruppe

Referat af grupperådsmødet tirsdag den 30. Januar 2001.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent
2. Beretninger fra gruppestyrelsen og gruppeledelsen
3. Fremlægge1se 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 gruppestyrelsesinedlemmer
8. Valg af to ‘unge i styrelsen’
9. Valg af revisor
10. Eventuelt

Ad. 1. Dirigent: Ivan Rasmussen. Referent: Grethe Holm
Ad. 2. Inden mødet er der udsendt skriftlig beretninger fra
gruppestyrelsen og gruppeledelsen.
Jens Rahbek: 1. Fort Nic: Her er vi i gang med at forbedre huset.
Sidebygning er revet ned, toilettets vægge skal renoveres, der
skal laves overdækket terrasse, der hvor sidebygningen har
været. Jesper og Michael fra styrelsen er hovedmændene.
Hul i taget bør dækkes nu. Nogle ting er akutte andre kan vente.
2. Ledersituationen: Jens orlov til september 2001, Gitte har
meddelt at hun stopper pr. 1. februar 2000.
Grenene:
Jens (Kaa): Et godt år med nye ulve. Miniassistenter Sune, Laila,
Merete. Medhjælper Glenn. Afdelingen mangler en leder.
John: Støjniveau højt. Det hjælper meget på støjniveauet når der
er forældrehjælp.
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1. Birkerød
Gruppe

Jakob: Troppen går godt. Vi har haft et rigtig godt år bl.a. med
sommerlejr i Island.
Mikkel: Klanen kører godt. Nye seniore fra august: 1 fra 1.
Birkerød og 8 fra 2. Birkerød.
Roverklanen: Nystartet klan af Jens Thygensen (Kaa) blanding af
‘gamle’seniorer og forældre. Klanen laver bl. a. arrangementer for
de forskellige grene.
Ad. 3. Ole Bjørn fremlagde regnskabet. Ole Bjørn kom med en
ide Fremover bør der også laves status i regnskabet af hensyn til
investeringer i Fort Nic, ny hytte, shelter samt indkomne midler til
dette formål. Regnskabet blev godkendt.
Ad. 4. Forslag fra gruppestyrelsen om ekstra tilskud via
forældrebetaling til reparation af Fort Nic. Gruppestyrelsen blev
bedt om at lave en reparationsplan. Samt undersøge: Hvor lang
tid har vi grunden? 2. Priser m.m. på de forskellige reparationer.
Ad. 5. Gruppestyrelsen nedsatte en “Tænkegruppe” sidste år, der
ikke har været i gang. Den “Tænketank” skal i gang nu! Forældre
kan måske hjæ1pe med ansøgninger til at ansøge om penge.
Den hurtige måde at fâ kontakt med forældre er via e-mail. Vi skal
bede om forældrenes e-mail adresser.
Ad. 6. Budget for indeværende år blev vedtaget og
medlemskontingentet fastholdes. ‘Tænketanken’ skal se på
økonomien og kontingentet over en længere årrække. Komme
med forslag til en forbedring af gruppens økonomi og
kontingentets større1se.
Ad. 7. Farvel til Ingrid Dreholm men på gensyn “madmor” til
august (Colleruphus). Jesper Stahl og Bjørn Mose blev genvalgt
for 2 år. Kassereren (Ole Bjørn) meddelte at han ikke ønskede at
forsætte som kasserer, men ville gerne stille op som menig i
gruppestyrelsen. Mødet blev suspenderet i 10 min.
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2. Birkerød
Gruppe

Da der ikke kunne findes en ny kasserer gay grupperådet
gruppestyrelsen mandat til at finde en kasserer til gruppen.
Ad. 8. De to unge i styrelsen blev: Mads Rønnest og Emil
Bredvig.
Ad. 9. Revisor blev: Nønne Ingvardson.
Ad. 10. Jens Rahbek fortalte om det brev Ingrid Dreholm havde
sendt til kommunen ang. Fort Nic. Jens havde fået brev fra
kommunen, der gerne ville have lidt flere oplysninger. Jens
skriver til kommunen og gruppestyrelsen vil høre når der sker
mere i sagen.

Grethe Holm
14.02.2001

-fortsat fra side 7

aftenen, og søndagene har også været brugt til at arbejde. Selv om vi
har meget at se til, klager vi ikke, for tiden går hurtigt, når der sker
noget. Februar er gået hurtigt, og med de  opgaver, som jeg kan se
ligge foran os, kommer marts til at gå lige så hurtigt.
Jeg ser frem til maj, hvor jeg skal hjem på orlov, og hvor jeg
forhåbentlig får lejlighed til at se Jer.

Med spejderhilsen fra
Kaa
I næste nummer af Bardunen kommer der nogle billeder fra Kaa‘s
arbejdsplads -dvs. fra Bosnien.
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Hej Spejder

Så er det atter blevet tid  for tilmeldingen til den årlige tur til
Zoologisk Have.

Dagen er søndag den 6. maj
i tidsrummet 09.00 – 16.30

Vi skal som sædvanlig køre med særtog fra Birkerød station og kører til
Valby station for at gå sammen med de andre spejder til Zoo.
I Zoologisk Have vil der være et lille men spændende opgaveløb for de
enkelte aldergrupper.

Du skal medbringe madpakke og drikkelse samt evt. lommepenge til en
is eller sodavand.

Når løbet og besøget er overstået tager vi igen særtog hjem til Birkerød.

Turen koster kr. 60 som skal være afleveret til din leder inden
d. 31/3-01.

Jeg tilmelder mig og indbetaler kr. 60,00
-----------------------------------------------------------------------------------------

Navn : ....................................................

NOB-dag

De nøjagtige tidspunkter kommer,
når vi har fået dem fra udvalget der
laver turen.
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Arbejdet
Den Nordisk-Polske Kampgruppe er en multinational, militær enhed,
som består af danske, svenske, finske, estiske, lettiske, litauiske og
polske soldater. Den indgår i en multinational division, som foruden
kampgruppens soldater består af amerikanske, russiske og tyrkiske
soldater, og som er ledet af en amerikansk general.
Multinationaliteten gør det daglige arbejde spændende, fordi man
møder mennesker fra andre kulturer med andre værdier end ens
egne, men den gør også det daglige arbejde besværligt, fordi mange
– heriblandt også danskere - har svært ved at udtrykke sig klart og
tydeligt på engelsk, som er det sprog, som bliver anvendt som det
fælles sprog i divisionen.
Der, hvor jeg arbejder – i operationsafdelingens planlægningssektion
-, er vi to danskere, en polak og en amerikaner. Som navnene antyder
arbejder vi hér med planlægning af operationer, hvilket vil sige, at vi
finder ud af, hvilke opgaver vores soldater skal løse, og at vi
derefter beordrer dem til at løse dem. Opgaverne kan variere fra
almindelige rutineopgaver, for eksempel udsendelse af patruljer i
området, til store, komplicerede opgaver, som kræver indsættelse
af flere enheder på en gang. Hvis jeg skal give Jer et billede af,
hvordan militære operationer planlægges, kan jeg nok bedst
sammenligne med Olsen Banden: Egon får en idé. Han begynder at
lægge en plan ved at tænke alle detaljer igennem og skrive dem ned.
Så kalder han på Benny og Kjeld og sætter dem ind i planen, og så
går det ellers løs med operationen. Sådan arbejder vi også – næsten
da!
Vi arbejder fra mandag til lørdag, og vi forsøger at holde søndagen
fri, så vi har lidt tid til os selv og kan gøre, hvad vi har lyst til. I det
daglige møder vi klokken 7 om morgenen og arbejder til klokken 5 om
aftenen. I den seneste tid har vi dog haft så meget at se til, at
vores arbejdsdage har strakt sig helt til klokken 11 eller 12 om

Turen går til Bosnien

- fortsættes side 5
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1. Birkerød Ulve
H. Chr. Engelsens Flok

Hej Ulve!

Så er det blevet April, og det er på tide at komme
ud det fri. Støvet fra lokalet skal blæses væk og
erstattes med græs, jord og bålrøg. Alle møder
resten af sommeren foregår på Fort NIC – hvis du
ikke har været der før, så ring lige og spørg. På det
første møde indvier vi sommer-sæsonen og snakker
i øvrigt om vind og vejr. Skærtorsdag d. 12. april er
der ikke noget møde. Den næste torsdag er helt
normal (og vi fortsætter med vind og vejr). Der
kommer et ”ekstra” møde mandag d. 23 april, Sct.
Georgs Dag. Det er en gammel spejdertradition at
mødes på denne dag og høre historien om den gamle
ridder Jørgen, se hvordan vi brænder alle
dårligdomme af, og starter på en frisk. Hele
gruppen vil være samlet, og det foregår fra kl 1800
– 1900.
Efter Sct. Georgsdag er mødet torsdag d. 26 april
aflyst.
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1. Birkerød Ulve
H. Chr. Engelsens Flok

Vi vil bede jer om at sætte store kryds i
kalenderen d. 23-27 maj, hvor vi afholder vores
sommerlejr på Bøgevangen v. Lynge. Sommerlejren
afsluttes med Oak- City Rally (søndag), hvor vi alle
skal være i vores bedste form. Det skal vi nok
bruge noget tid i maj måned på!

Ellers er denne måned med en masse udendørs
aktiviteter, så husk noget praktisk tøj og et par
gode sko. Møderne er normalt kl 17.00-19.00. Husk
at sende afbud, hvis du ikke kommer!

Med Ulve hilsener
Sune & Laila

Sune: Laila:
Mobil: 22 47 72 52 26 21 09 07
Hjem: 45 81 75 65 48 17 79 20
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2. Birkerød
Blåmejser

Med stor mejsehilsen
     Muvin                          Fia                      Prop                     Era
  45820467                  42811204               42815869           45811378

Kære Blåmejser!

Velkommen tilbage til jorden! Håber de af jer, der var på
mini-divi, havde en god rumrejse og er landet igen.

Så blev det april måned, og der er udkommet endnu et
nummer af Bardunen. Vi har lagt mærke til at flere af jer er
begyndt at læse vores indlæg. Det er dejligt, ros til jer!!!

I denne måned skal vi fortsætte med ”Blåmejsemærket”, så
vi til sidst bliver nogle rigtig dygtige blåmejser, der ved en
masse om det at være mini-spejder.

Efter påskeferien holder vi møderne på Grunden ved
Hestkøbgård. Det vil sige at fra torsdag d. 19 april og
indtil sommerferien, er det her vi mødes hver torsdag
fra kl. 17:00-19:00.

Når vi nu snakker om møderne, skal I vide, at mødet d. 12
april er aflyst på grund af den ovennævnte påskeferie.
Mødet i uge 17 er rykket til mandag d. 23 april, da vi skal
holde skt. Georgsdag med drengene fra 1. Birkerød gruppe.
Mødet er stadigvæk på Grunden.
Læs mere om Skt. Georgsdag et andet sted i Bardunen.
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2. Birkerød
Spirer

Hej Spirer

Så er det ved at være forår og det vare ikke længe før
vi skal rykke ud på grunden. Det sker sidst på måneden.
Vi skal gøre vores orienteringsmærke færdigt d. 2 april,
så ingen er i tvivl om hvordan et kort se ud. Efter påsken
skal vi på tur med resten af juniorene i divisionen, for at
rede sheriffen af Gaylock ud af sine problemer, det er
weekenden d. 20 - 22.
Mandag d.23 er det Sct. Georges dag, det bliver holdt
på grunden fra kl. 19.00 til 20.00 hvor der bliver uddelt
mærker og årsstjerner, HUSK ændret tidspunkt.
Fra mandag d. 30 og frem til sommerferien holder vi
møde på grunden. Det er også denne dag du skal
huske at tage dine forældre med, hvis de vil hjælpe os
med at bygge en Oak City bil mere, så alle spirene har
mulighed for at deltage i Oak City d. 27 maj fra Farum S
til Egemose Spejdercenter.
Vi begynder også på et nyt mæ! rke, som hedder Kriple
Kraple mærket, hvad mon det indebærer?
Husk at meld afbud hvis du ikke kan komme til et møde.

Med Spirer hilsen
Måne, Vims, Smil og Rokke



12

1.Birkerød Juniorer
         Marianne Wieses Flok

Hej Løver og Tigre !

Så kommer endelig den tid vi længes mod – omkring Fort
NIC, med tovværk og rafter, med bål og stjerner. Allerede
i maj måned er der sommerlejr, der bliver på 5 dage i år.
Der skal vi lave en praktisk indretning af en lejrplads – også
for at have det lidt behageligt. Der er ingen grænser for,
hvad der er muligt at lave, så vi skal have overvejet, hvad vi
ønsker os mest – og hvad der er sjovest at lave!
Inden sommerlejren kan vi prøve at lave nogle af
lejrarbejderne, så vi er beredt til at kunne lave det hurtigt
og godt. Der er også nogle juniorprøver, der skal laves
færdige i løbet af april og maj. Sommerlejren starter d. 23.
maj og finder sted på Bøgevangen ved Lynge. Den sidste dag
(om søndagen) er der Oak City Rally, så det kan være vi skal
træne lidt undervejs på lejren. Der er visse traditioner
omkring placeringer, der skal forsvares!!
For at starte sommeren godt åbner vi Fort NIC d. 5. april
med bål, hvilket også giver mulighed for aflæggelse af nogle
af juniorprøverne. I påsken er der ikke møde (d. 12). Efter
påske skal vi lege med vand og luft – og kan I huske
Jakobsstigen fra sidste år? – den skal vi have lavet igen.
Lige efter dette møde laver Ravnsholt Division en af årets
oplevelser: Junior Divi. Der kommer mere besked om dette
arrangement, der finder sted fra fredag d. 20 til søndag d.
22 april.
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1.Birkerød Juniorer
         Marianne Wieses Flok

Og den femte spejderdag i træk er der Sct. Georgs Dag,
mandag d. 23. Det er en gammel tradition at mødes på
denne dag og høre historien om den gamle ridder Jørgen, se
hvordan vi brænder alle dårligdomme af, og starter på en
frisk. Hele gruppen vil være samlet, og det foregår fra kl
1800 – 1900.
Torsdag d. 26 bliver mødet aflyst, men på det første møde i
maj skal vi arbejde meget med lejrplads i praksis.
De almindelige møder finder sted fra kl 1900 – 2100 på
Fort NIC. Der bliver ikke noget PLA møde i april. Lad os lige
snakke om muligheder for at afholde det d. 3. maj.

Indholdet af en juniorlomme: ’Hej Junior’, blyant, papir,
telefonmønt, plaster, sikkerhedsnål (evt. et kompas). I
bæltet kan der være et knobbånd og en kniv.

Husk iøvrigt (der er meget at huske!!!!):
-at melde afbud, når du ikke kommer!

-at være klædt på efter vejret (dog altid med uniform)!
-at være beredt, for det fører til noget!

-at spejderliv er friluftsliv!

Med spejderhilsen fra Baloo
Tlf. 45 81 79 65, mobil 40 25 79 65
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1. Birkerød
Trop

Hej Rødder!!!

Så er det gået hen og blevet april. Derfor må man forvente at blomsterne
springer ud og foråret belønner os med blå himmel og høj sol. Dette gælder
naturligvis kun i dagtimerne. Det netop overståede natløb bød næppe på
meget sol i løbet af natten. Forhåbentlig blev det dog til lidt lækker morgensol.
Det er i hvert fald det jeg drømmer om her nu midt i marts hvor jeg hostende
sidder og skriver indlæg foran computeren mens jeg kigger ud på sneen der
fyger rundt uden for vinduet.
Om natløbet er overstået når i læser dette afhænger jo af hvor hurtige
postvæsenet med flere har været om at få det frem.
I april må det virkelig gerne blive godt vejr for månedens emne er telt og
pioner. I skal være helt sikre på jeres telte er i orden inden forårsturneringen,
men ellers skal I ud på Fort Nic og opføre et eller andet overdådigt mesterværk
i rafter.
Den 23. april samles vi som altid på Fort Nic og overværer sagnet om Sct.
Georg.  Jeg er sikker på at I kan læse mere om det et andet sted i bladet.
Det jeg jo nok skal reklamere allermest for er vores tropstur den 27.-29. april.
Det ville være sjovt hvis der dukkede flere end 3 personer op. Sidste år
handlede turen om brandbomber og bulderbål. Eller det var i hvert fald hvad
en af deltagende spejdere mente. Vi mente nu nok at der var meget mere i det,
men pyt. Vi havde en meget hyggelig tur.
Jeg tror vi kan gøre det endnu bedre i år, hvis I gider at deltage.
HUSK : En tropstur er en tur KUN for troppen så der laver vi nogle ting man
ellers ikke normalt laver.
Prøv at tage med og se hvad det kan være.
Derudover kommer Lasse forhåbentlig med på turen idet han kommer hjem fra
Frankrig i midten af april.
Jeg vil på forhånd gøre opmærksom på at hvis nogen opfatter ham som brun,
kan det udelukkende skyldes mangel på vask og IKKE 4-5 måneders ophold i
de franske alper.
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1. Birkerød
Trop

Angående sommerlejr vil jeg gerne beklage at staben i skrivende stund endnu
ikke har fundet en passende lejrplads. Vi kæmper stadig for at finde den
perfekte plads og vi skal nok finde en løsning, men før vi ved hvor præcis
pladsen ligger og hvad den koster kan vi ikke færdiggøre budgettet. Før
budgettet er færdigt kan vi ikke fortælle om den endelige pris. Jeg ved godt at
der ikke er så lang tid til sommerlejren og jeg lover at lige så snart vi har en
passende lejrplads skal vi nok være hurtige til at melde ud om turens endelige
pris samt andre interessante detaljer.
Vi vil bare hellere finde den perfekte plads frem for at lægge os fast på en
dårlige plads, blot for at kunne fastlægge prisen.
Jeg ved at et par stykker af jer i marts var med som deltagere i Apokalypse
løbet. Jeg håber I havde et godt løb og jeg synes det var et super godt initiativ
at tage med, når I havde lysten. Jeg glæder mig til at høre mere om turen.
Ellers er der vel kun tilbage at ønske jer alle sammen en rigtig god påskeferie.
Jeg ved ikke om I har besluttet jer for at tage på påskekursus, men jeg ved I
overvejede det. Hvis I tager af sted, håber jeg at det bliver et rigtigt godt kursus.

Natløb Lørdag 31. marts til søndag 1. april.
Tropsmøde Onsdag den 4. april kl. 19:30 på lokalet.
Sct. Georgsdag Mandag den 23. april. Se et andet sted i bladet
PLAM Onsdag den 25. marts kl. 19:30 på lokalet.
Tropstur Weekenden den 27. til 29. april.
Næste Tropsmøde Onsdag den 2. maj kl. 19:30 på lokalet.

Husk at melde afbud!!!Husk at melde afbud!!!Husk at melde afbud!!!Husk at melde afbud!!!Husk at melde afbud!!!

StabenStabenStabenStabenStaben



ADRESSELISTE
1. BIRKERØD GRUPPE
Hjemmeside: www.1b.dk
Ulveflokken:
Sune Ingvardson 45 81 75 65

Juniorflokken:
John Øhlers Petersen (Baloo) 45 81 79 65

Troppen:
Jakob Braad       29 72 42 70  / 45 82 42 70
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

Birkerød Bjørne:
KL: Mikkel Thune 26 36 71 00

Birkerød Rover:
Kim Roland Jensen 38 86 13 65 / 23 60 12 23

Gruppeleder:
Grethe Holm 45 81 71 09

Gruppeassistent:
GA: Jens Thygesen (Kaa) 45 82 05 60
Gitte Rostrup (Pil) 45 81 24 01

Hyttevagt.Matriel-Pedel:
Birger Nilausen 45 81 62 12
Michael Rom 45 81 52 47

Gruppestyrelsen:
Formand:
Jens Rahbek 45 82 09 54
Kasserer:
Arne Esmann-Jensen 45 81 27 94

2. BIRKERØD GRUPPE
Hjemmeside: home13.inet.tele.dk/spejder
Blåmejser:
Poul Henrik Appelquist (Muvin) 45 82 04 67
                                                   arb. 33 27 43 70
Rikke Rønnest (Fia) 45 81 12 04
Marie Jenstrup (Era) 45 81 13 78
Naja Krogh Christensen (Prop) 45 81 58 69

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
Anne Katrine Jørgensen (Vims)36468382/26 70 40 13

Troppen:
Natalie Strandman (Pippi) 32 59 57 03
Ann-Kathrine Thomassen 35 24 81 28
Nora Skjernaa Hansen (Stumpe) 35 24 81 68
Sine Jørgensen (Snip) 35 85 62 66
Svalen/Viben:
Tina Kristiansen (Fugl) 45 81 24 00
Glenten:
Karen M. Leffers (Bom) 45 81 32 04

Birkerød Bjørne:
Marie Jenstrup 45 81 13 78

Birkerød Rover:
Pernille Pedersen        36 46 83 82 / 26 83 25 02

Gruppeleder:
Helle Strøm 45 81 13 78

Gruppeassistent:
Leif Nielsen (Akela) 45 81 71 57
Ulla Houmøller (Tikki) 39 56 48 61

Hyttemor:
Marianne Carlson 45 81 79 88

Gruppestyrelsen:
Formand:
Vibeke Hansen 45 81 60 90
Kasserer:
Philip DamBladændringer, begge grupper

Flytning  meldes til  posthuset.
Andre ændringer til gruppelederen

Ravnsholt divisions hjemmeside: www.ravnsholt.dk


