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Reserver week-enden d.8. 9. 10. Juni

Sct. Georgs Gildet i Birkerød
afholder igen
Kræmmermarked
På engen v/ Byagervej.
Foruden mange kræmmerboder vil der være Tivoli, Cafe,
Øltelt, dans og underholdning, samt

Børneloppemarked,
hvor du kan deltage med din egen salgsbod.
Deltagerprisen er 20 kr., som betales ved
pladsanvisningen.
Festpladsen åbnes fredag kl. 16 og lukker søndag kl.18.

Tag hele familien med til en sjov
week-end på Festpladsen.

Er der noget, du gerne vil vide,
så kontakt Birger Holstebro tlf.
45818211 eller besøg vores
hjemmeside www.sgg.dk
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Sct. Georgs Gildet i Birkerød.

Æressiden
Maj måned
KÆre Spejdere
Det er blevet maj måned og der er et par stykker vi skal sige
tillykke til, det er på en lidt anden måde end vi plejer .
Den første vi skal sige tillykke til er Stjerne hun fylder nemlig
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år den 1, der efter er det til Gryn hun bliver 20 år den 7, så holder
vi en lille pause inden vi skal sige tillykke til Lyn hun bliver 14 år
den 13. Herefter skal vi til slutningen af måneden inden der igen er
nogen der skal have et tillykke, den første er Nille hun bliver
den 27, skarpt forfulgt af Bilbo der bliver
måneden.

10 år

17 år den sidste dag i
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1.

Birkerød Ulve
H. Chr. Engelsens Flok

Hej ulve!
Nu må foråret og varmen da snart komme. Maj er jo
den sidste forårsmåned inden sommeren kommer.
I denne måned skal vi jo på ”sommerlejr”.
Indbydelsen har I fået på et ulvemøde i april,
tilmeldingen skal afleveres på ulvemødet den 10. maj.
Vi skal træne forskellige ting på møderne. I skal
arbejde med knob, besnøringer og rafter. Samtidig
skal vi også træne til Oak City Rally. I år skal vi bare
være blandt de 3 bedste, gerne nummer 1 i vores
aldersklasse. Nå, det vigtigste er vel at deltage og
have det sjovt. Så til møderne er det godt at have
gode sko på som du kan løbe i.
Der bliver 4 ulvemøder og 2 arrangementer i maj
måned, nemlig ZOO-dagen og sommerlejren.
ZOO-dagen er søndag den 6. maj og her får I
nærmere besked, når togtider og indgangsmærker
er kommet fra ZOO-udvalget. Sommerlejren har I
fået besked om via speciel indbydelse.
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1.

Birkerød Ulve
H. Chr. Engelsens Flok

Datoer for møderne er 3. maj, 10. maj, 17. maj og 31. maj,
tidspunktet er fra kl. 17 – 19, og vi mødes ude ved Fort
Nic.
Ulvehilsen

Laila

og

Husk afbud:
Mobil:
26 21 09 07
Hjem:
48 17 79 20

Sune
22 47 72 52
45 81 75 65

Husk allerede nu at hele din familie sætter kryds i
kalenderen fra 24. – 26 august, her holder vi nemlig vores
årlige gruppetur på Colleruphus. Her kan I møde alle fra
gruppen: juniorer, spejdere, seniorer, rovere og
forældre.

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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Kære Blåmejser!

2.

Birkerød
Blåmejser

Så blev det maj måned, og vores udesæson er for alvor
startet. Det betyder, at vi kan lave en masse spændende
aktiviteter for eksempel skal vi tænde bål, øve os i at snitte og
save samt udnytte, at vi kan bruge naturen på møderne.
Maj bliver også måneden hvor vi må undvære Era, som rejser
til Australien i 3 måneder. Vi ønsker hende en rigtig god tur,
og glæder os til at få et postkort fra den anden side af jorden.
Måneden starter desuden med den årligt tilbagevendende tur
til zoologisk have søndag d. 6. maj. Her skal vi på løb i haven
sammen med alle de andre spejdere fra Nordsjælland og
Bornholm.
Desværre er mødet torsdag den 24. maj aflyst, da det er Kristi
Himmelfartsdag, så I må have en god ”fri”-dag.

Med stor mejsehilsen
Muvin
45820467
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Fia
42811204

Prop
42815869

Era
45811378

Hej Spirer

2.

Birkerød
Spirer

I april måned har vi været på en fantastisk flyvetur til mange
forskellige lande og videre for at rede sheriffen af Gaylock. En
fantastisk weekend sammen med resten af divisionens
juniorer.
I maj måned har vi to søndags arrangementer. Søndag d. 6 maj
skal vi på Zoo-tur, med afgang fra Birkerød station og sidst på
måneden d. 27 maj, skal vi på Oak City. Forhåbentlig med to
hold, da vi i løbet af maj måned får hjælp af nogle forældre til at
bygge en bil mere.
Maj måned skal vi beskæftige os med naturen. Det indebærer
at vi skal tage Krible Krable mærket. Vi skal også tage et
lejrlivs mærke, så vi kan øve os lidt før vi tager på sommerlejr.
Hvis du ikke kan komme til et møde, HUSK at RINGE afbud til
en af dine ledere.
Med spirer hilsen
Måne, Vims, Smil og Rokke.
P.S.
Vores sommerlejr er fra d. 24 - 28 juni og går til Vindinge nær
Roskilde. Nærmere info kommer snart.
Mandag d. 18 juni er sidste møde før sommerferien. Alle
forældre er velkommen og vi vil give sidste info om
sommerlejren.
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1.

Birkerød Juniorer
Marianne Wieses Flok

Hej Løver og Tigre !
Maj måned kommer til at stå i sommerlejrens tegn. På
Fort NIC vil vi lave pionerarbejder og snakke om, hvad vi
skal have lavet på sommerlejren. Vi skal også have set
patruljegrejet og teltet efter. Og endeligt skal vi have
sat et stærkt hold til Oak City Rally.
Ind imellem er der ZOO tur (d. 6. maj). Der er udsendt
særlig information om denne tur.
Vi lægger ud på det første møde (3. maj) med
pionerarbejderne. Specielt skal vi lave en jakobsstige
ligesom sidste år. Og vi skal snakke om oplevelserne på
Junior Divi. Næste møde (d. 10.) ser vi på telt og
patruljekassen. Mon ikke vi lige skal slå teltet op?
På mødet inden sommerlejren (d. 17.) skal vi se lidt på
orientering, og sætte hold til Oak City.

SOMMERLEJR

23. – 27. maj.
Sommerlejren finder sted på Bøgevangen ved Lynge. Den
sidste dag (om søndagen) er der Oak City Rally. Der
kommer særlig tilmelding til sommerlejren.

DEADLINE
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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

1.

Birkerød Juniorer
Marianne Wieses Flok

Efter et godt gennemført Oak City Rally vil vi på det sidste
møde i maj (31.) snakke om dette, og i øvrigt om oplevelserne
på sommerlejren. Der bliver nok oss tid til lidt kort og
kompas.
De almindelige møder finder sted fra kl 1900 – 2100 på Fort
NIC. Undtagen d. 31. maj, da der er PLA møde fra kl 2030 –
2100.
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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Turen går til Bosnien
Billeder til artiklen i aprilnummeret af Bardunen

„Spor“
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North Pole Barracks

Turen går til Bosnien
På tur rundt i Bosnien

Sidst i marts besøgte jeg byen Sarajevo. Den ligger midt i
en dal omgivet af bjerge til alle sider. Under krigen
belejrede de serbiske styrker byen ved at placere deres
kanoner og morterer oppe i bjergene, hvorfra de beskød
byen på må og få. De sendte også deres snigskytter ind i
byen, som gemte sig i huse rundt omkring i byen, hvorfra
de skød mod de mennesker, som bevægede sig rundt i
gaderne. Indbyggerne i byen – bosniakkerne -, gravede en
800 meter lang tunnel under startbanen i byens lufthavn,
så de kunne fragte ammunition, våben, mad, syge og
sårede soldater og civile ind i og ud af byen. Rundt
omkring i byen er der stadig mange, tydelige spor efter
krigen; sammenstyrtede huse, huse med store skudhuller
og veje med huller efter artilleri- og mortergranater.
Heldigvis er byens gamle bydel velbevaret. Da jeg gik
rundt i dens smalle gader, følte jeg mig helt hensat til
Mellemøsten med dens moskeer, caféer og basarer. De
handlende falbød alt lige fra krumsabler til vandpiber, men
jeg nøjedes dog med at købe en fez og en kop tyrkisk
kaffe.
Jeg har efterhånden været en del rundt i Bosnien, og jeg
har set mange forskellige ting, men det er naturen, som
har givet mig de største oplevelser: Mens jeg skriver
disse linier, befinder jeg mig på en stor slette i det
sydvestlige Bosnien. Sletten ligger 900 meter over havets
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Turen går til Bosnien
overflade med bjerge hele kredsen rundt. Nogle af
bjergene er så høje, at der ligger sne på toppen. Vejen ned
til sletten er utrolig smuk og spændende. Syd for byen
Banja Luka snor floden Virbas sig langs med vejen. Dens
vand er helt rent og klart med blå og grønne nuancer.
Sandet og stenene på flodbunden ses tydeligt gennem
vandet. Vejen snor sig videre gennem bjergene, og visse
steder hænger der store klippestykker hen over vejen.
Lige siden jeg kom her til sletten for 5 dage siden, har
solen skinnet fra en skyfri himmel, og temperaturen har
ligget omkring 12 grader, når det altså ikke lige har blæst.
Om natten har det været stjeneklart, og temperaturen er
hver nat nået et godt stykke ned under frysepunktet. Vi
er både danske og polske soldater herude på sletten, hvor
vi har etableret en teltlejr. Herfra kører vi op i bjergene,
hvor vi skyder med vores danske kampvognsbesætninger
og vores polske infanterister, og hvor vi øver dem i at
samarbejde med amerikanske helikoptere. Når vi er
færdige med øvelsen om 3 dage, pakker vi hele lejren
sammen igen og kører tilbage til Doboj - tilbage til
civilisationen.
Med spejderhilsner fra
Kaa
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2.

Birkerød Trop
Tobit

Hej Tobitter

Maj måned står i Forårsturneringens navn. Månedens emne er derfor
”forberedelse til Forårsturneringen”! I år får I chancen for at komme
jorden rundt på 80 dage i Store Bededagsferien fra torsdag d. 10. maj
til søndag d. 13. maj. Det er ikke hver dag, det sker, så vi håber, I
deltager rigtigt mange på turen og får en god, men travl (80 dage
presset ned til fire…), tur jorden rundt. Måneden byder naturligvis
også på et trops- og PLAmøde. Datoen er foreløbig sat til mandag d.
7. maj, hvor vi skal være ude på Grunden. Hvis datoen bliver ændret,
får I selvfølgelig besked inden.
I de sidste par uger op til Forårsturneringen vil vi gerne hjælpe jer
lidt ekstra med at forberede jer til turen. Vi kan komme til jeres
møder, hvis I har lyst til det, og trops- og PLAmødet d. 7. vil også
handle om forberedelse til Forårsturneringen – det er vel altid lidt
sjovt at vinde…
Og så til det lidt mindre sjove – det er i denne måned, at vi skal have
jeres betalinger til årets sommerlejr. Når I læser denne udgave af
Bardunen, skulle pengene højst sandsynligt allerede have været sat
ind på troppens konto, så hvis du af uforklarlige årsager ikke har fået
det gjort endnu, er det bare med at komme af sted, så vi kan få bestilt
nogle billetter til det sydfynske og tilbage igen. Vi glæder os meget til
turen og satser på rigtigt godt vejr.
Og til sidst en lille påmindelse – vil I ikke nok være søde at huske at
melde jer til eller fra et møde eller en tur og give besked til os eller
jeres PLA’er. Og helst ikke alt for meget i sidste øjeblik, men det er nu
alligevel bedre end ingen besked. Tak for hjælpen – det er virkelig en
stor hjælp!

Kærlige hilsner Staben
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1.

Birkerød
Trop

Hej Rødder!!!
Når I læser dette har i enten lige været med på en fremragende tropstur, eller
også har i lige nået at slå op på dette indlæg i bladet, mens i med venstre hånd
holder bladet og læser indlægget er I ved at pakke jeres rygsæk med højre hånd
for at tage på tur. Under alle omstændigheder siger mine forudsigelsesevner
mig at det bliver en god tur.
Når den jo så er vel overstået så nærmer vi os jo drastisk tropsmødet onsdag
den 2. maj. Dette møde er det første møde ved Fort Nic i år.
I skulle meget gerne have to supertårne stående nær ved hinanden og hvad vi så
skal bruge dem til det finder I ud af ved at møde op til tropsmødet.
Ganske kort tid efter tropsmødet kan I så kaste jer ud i den årlige divisionsdyst,
nemlig forårsturneringen som denne gang er rykket langt væk rent fysisk. Den
er havnet ved Avnstrup Spejdercenter i nærheden af Hvalsø. Jeg håber at en del
stor del af jer har tilmeldt jer på trods af de mange konfirmationer som plejer at
havne netop under forårsturneringen. Jeg skal da også selv til konfirmation,
men den slags kan jo times. Man tager jo bare et bad og tager jakkesættet på
lige inden præmieoverrækkelsen, og når det hele så slutter kl. 12:00 ja så kører
man da bare direkte til konfirmationsfest som starter kl. 13:00. Hvor svært kan
det være at time den slags?
Maj måned er for øvrigt den sidste normale måned før sommerferien. Juni
skiller sig lidt ud ved ikke at have hverken PLAM eller tropsmøde. Det skyldes
bland andet pinsen og alle de meget udadvendte arrangementer som juni byder
på. Jeg tænker her på Bistrup sommerfest, kræmmermarked og valdemarsdag.
Jeg vil i øvrigt lige minde jer om at reservere de pågældende dage. Bistrup
Sommerfest er tirsdag den 5. juni. Valdemarsdag er den 15. juni, og vi bør
deltage da vi jo fik en fane sidste år. Kræmmermarkedet er den 8.-10. juni og
jeg regner med at vi igen i år kommer til at stå for parkeringen i samarbejde
med de andre spejdergrupper.
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1.

Birkerød
Trop

Det giver penge til gruppekassen, så det arbejde vi yder giver os mulighed for
senere at lave federe og/eller flere aktiviteter.
Til sidste tropsmøde svarede dem der dukkede op på 5 forskellige spørgsmål om
diverse ture og arrangementer. Et af dem lød ”Hvad forventer du af en
tropstur?”. Jeg har bidt mærke i at 4 ud af 5 deltagere forventede at der ville
være brun sæbe på gulvet/jorden når de ankommer. Jeg må indrømme at jeg
ikke helt har fået tolket hvad denne forventning stammer fra, og jeg vil på
nuværende tidspunkt ikke kunne udtale mig om hvorvidt vi kan opfylde denne
forventning, da jeg netop har læst spørgeskemaerne og jo lige skal have det
koordineret med de andre i staben.
De øvrige svar som I kom med var til tider en del mere letforståelige end det
med den brune sæbe.
Dem der ikke var der til sidste tropsmøde skal for øvrigt ikke føle sig alt for
sikre. Vi kan sagtens finde på at give jer spørgeskemaet senere.
Ellers vil jeg lige minde om at svarene på over halvdelen af de spørgsmål i
stiller til mig rent faktisk findes på hjemmesiden. I er selvfølgelig fortsat
velkomne til at ringe og spørge, men I kan finde svarene på hjemmesiden.
Derudover kan I også altid finde et halvårsprogram på hjemmesiden, således at I
kan reservere de korrekte datoer op til et halvt år før.
Kig ind på 1b.dk
Tropsmøde
Forårsturneringen
PLAM
Næste Tropsmøde
Husk at melde afbud!!!

Onsdag den 2. maj kl. 19:30 ved Fort Nic.
10.-13. maj. I har fået indbydelse
Onsdag den 30. maj kl. 19:30 på lokalet.
Onsdag den 5. september kl. 19:30 på lokalet.

Staben
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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:
45 81 75 65

Poul Henrik Appelquist (Muvin)

John Øhlers Petersen (Baloo) 45 81 79 65

Rikke Rønnest (Fia)
Marie Jenstrup (Era)
Naja Krogh Christensen (Prop)

Sune Ingvardson

Juniorflokken:
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:

arb.

Spirer (juniorer):
Charlotte Frost (Rokke)
47 10 16 65
Merete Rønberg (Smil) 26 62 08 46 / 39 66 57 37
Pernille Pedersen (Måne) 51 90 19 11/36 46 83 82
AnneKatrine Jørgensen (Vims) 36468382/29 72 83 82

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

Gruppeleder:

Birkerød Rover:
45 81 71 09

Gruppeassistent:
GA: Jens Thygesen (Kaa)
Gitte Rostrup (Pil)

45 81 24 00
45 81 32 04

Pernille Pedersen

45 81 13 78
36 46 83 82 / 26 83 25 02

Gruppeleder:
45 82 05 60
45 81 24 01

Hyttevagt.Matriel-Pedel:
Birger Nilausen
Michael Rom

32 59 57 03
35 24 81 28
35 24 81 68
35 85 62 66

Birkerød Bjørne:

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

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

45 81 62 12
45 81 52 47

Helle Strøm

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

Formand:
Jens Rahbek
Kasserer:
Arne Esmann-Jensen

Gruppestyrelsen:
45 81 27 94

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

45 81 71 57
39 56 48 61

Hyttemor:

Gruppestyrelsen:
45 82 09 54

45 81 13 78

Formand:
Vibeke Hansen
Kasserer:
Philip Dam

45 81 79 88

45 81 60 90

