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Æressiden

Tillykke siger vi alle til :

September
01-09
11-09
15-09
27-09
29-09
30-09

Pif
Sky
Muvin
Glip
Zazu
Puk
Bjørn

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

11
16
47
17
8
9
12

år
år
år
år
år
år
år

INDLÆG
sendes til Ulla Houmøller
Vangedevej 162A, sttv
2860 Søborg
e-mail: uh@cool.dk

3

1.

Birkerød
Gruppe

Gruppestyrelsesformanden har ordet
Jeg vil først og fremmest sige tak for at lederne igen et år har lavet
en god sommer for drengene. Lidt anderledes end vanligt, idet
flokkene havde fælles sommerlejr i Kr. Himmelfart, mens de andre
afdelinger fulgte traditionerne.
Dernæst vil jeg gerne sige en meget stor tak for det arbejde, der
blev ydet i forbindelse med uddeling af aftenskoleprogrammer. Der
var ingen af os, der præcist vidste, hvor meget arbejde, vi havde
bundet os for, men det lykkedes i løbet af lørdagen at få delt over
2/3 ud. Jeg havde håbet på at vi var blevet færdige, men det bliver
vi til næste år ved at få flere med fra starten. Det kan gøres ved flere
samtidige metoder:
-

Datoen bliver annonceret meget tidligere, så der kan
planlægges.
Seddel med tilmelding, så vi kan planlægge arbejdet
Uddelingsmetoden kan optimeres

Resten af programmerne – bortset fra et par mindre hængepartier –
blev delt ud i løbet af søndagen, hvor en lille tapper kerne var i gang
fra kl 1030 til kl 1700. Og så småregnede det. Klanen, der desværre
havde været på sommerlejr til og med selve week-enden, har været
meget hjælpsomme til at klare restproblemer.
Som I alle kan se, er der udskftning af ledere for både minierne og
juniorerne. Det er en proces, der foregår med nogle års mellemrum,
idet alle ledere skal skifte arbejdsopgaver i ny og næ. Det er jo lidt
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som en daglig arbejdsplads. Heldigvis har 1. Birkerød en stor
mængde af seniorer, som har haft megen glæde af at være spejdere.
Gruppestyrelsen tror på, at der fra denne flok kan findes et antal, der
gerne vil påtage sig ansvaret med i praksis at vise de kommende
spejdere, hvad spejderideen er. Netop det at påtage sig et ansvar er
iøvrigt en meget væsentlig del af spejderideen.
Og så er det ikke for tidligt at gøre lidt reklame for gruppestyrelsen,
som er en forsamling af forældre, spejdere og ledere. Arbejdet i
gruppestyrelsen består i at støtte, samt følge arbejdet i gruppen. Der
er – heldigvis – nogle, der gerne vil være ledere, og det er vigtigt for
dem, at der er ’trivielle’ arbejdsopgaver, der bliver løst af andre. Det er
igen at påtage sig et ansvar - se ovenfor!
Gruppestyrelsen bliver valgt på et møde i januar – grupperådsmødet –
der er en slags generalforsamling for gruppen. Vi har brug for
supplering, specielt af kvinder for at overholde en kønskvote, der er
sat af Det Danske Spejderkorps. Men jeg vender tilbage om et par
måneder.
Jens Rahbek
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Birkerød
Gruppe

Gruppelederen har ordet

Vi lever i en tid, hvor alting omkring os forandrer sig, og hvor vi må følge
nøje med for at sikre os, at vi er i stand til at flytte og forny os i forhold til
den virkelighed, som vi lever i.
Som alle andre foreninger i det danske samfund søger også Det Danske
Spejderkorps at følge med tiden. Korpsets arbejdsmetoder bliver vendt
og drejet, og dets aktiviteter bliver tilpasset, så de bliver udfordrende for
nutidens børn og unge. Samtidig søger Korpset at holde fast i de
fundamentale værdier, som spejderbevægelsen bygger på, især i
patruljen. Det er nemlig i patruljen, at vi knytter båndet mellem os og
dyrker vores kammeratskab. Det er også i patruljen, at vi når vores mål
og vinder vores sejre, for det er vores fællesskab og samarbejde i
patruljen, som gør os stærke.
Forandringens vinde blæser også i 1. Birkerød. I løbet af dette efterår
overtager Jens hvervet som gruppeleder efter Grethe, og Bagheera
forlader miniflokken for at overtage juniorflokken fra Baloo. To andre
mandlige seniorer og en kæreste til en mandlig senior har vist interesse
for at blive ledere i mini- og juniorflokkene fra dette efterår. Alt i alt tegner
det godt for flokkene, men 1. Birkerød har stadig brug for flere ledere,
både mandlige og kvindelige. Det optimale er at have fem ledere i hver
flok - en overordnet ansvarlig leder og fire assisterende ledere - for at
kunne have en leder ved hver patrulje og for at begrænse mængden af
opgaver, som lægges på den enkelte leder - det er hårdt at være eneste
leder for 25 børn. Seniorerne tager flot en god del af tørnen, så vi vil
derfor vende os imod Jer forældre og opfordre Jer til enten selv at træde
ind som ledere eller at motivere nogle af Jeres venner eller bekendte til
at blive ledere hos os. Det koster lidt tid at være leder og at tage ansvar,
men det er utroligt, hvor mange gode oplevelser vi får tilbage for den tid,
som vi investerer!
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I begyndelsen af august uddelte vi brochurer til hen ved 10.000
husstande i Birkerød Kommune. Det tog en weekend, men så havde vi
også sikret os et godt tilskud til vores kommende aktiviteter, herunder
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vores kommende sommerlejr. Vi vil gerne takke alle, som deltog i arbejdet
med at få uddelingen til at blive en succes. Vi vil især gerne takke Bulder
og Erling fra Skt. Georgs Gildet i Birkerød, som sørgede for frokosten til
alle deltagerne. Næste år er vores håb, at flere spejdere og forældre vil
deltage i uddelingen, for det er vigtigt, at vi tjener lidt penge for at
nedbringe den enkelte spejders udgifter i forbindelse med arrangementer i
almindelighed og ture i særdeleshed. I fremtiden kan det nemlig godt
hænde, at vi kommer at arbejde efter et nyt koncept, hvor vi ikke blot har
en rød tråd gennem spejderarbejdet i de enkelte grene, men hvor vi også
arbejder med et emne for hele året - fra sommerlejr til sommerlejr. Et årets
emne kunne for eksempel være vikingetiden, hvor spejderne igennem året
lærer om denne tid gennem leg og arbejde sluttende med en sommerlejr i
Lejre eller ved Stevninghus for dele af eller hele gruppen. Et årets emne
kunne også være de nordiske lande, hvor spejderne igennem året lærer
om disse lande gennem leg og arbejde sluttende med en sommerlejr i
Norge for dele af eller hele gruppen. Dette er en idé, men der er normalt
ikke langt fra idé til handling, så derfor: Støt uddelingen!
Til slut skal der lyde en opfordring til alle, som bruger floklokalet,
patruljerummene, materielrummene og hytten. I skal huske at rydde op
efter Jer efter hvert møde og efter hver aktivitet! I skal nemlig huske på, at
det ikke kun er 1. Birkerød, som anvender vores lokaler og materiel, men
det gør Fællesudvalget i Birkerød, Skt. Georgs Gildet i Birkerød,
divisionsassistenterne i Ravnsholt Division og mange flere også. I skal
derfor altid gøre rent og i orden, inden I forlader lokalerne, og inden I
pakker materiellet sammen. Det er Jeres fælles ansvar, at nogle ikke skal
bruge deres tid på at rydde op efter andre, og at nogle ikke skal finde
materiellet i dårlig stand, fordi andre ikke har gidet passe ordentlig på det. I
skal alle kunne have glæde af Jeres fælles ting. I risikerer så heller ikke at
høre rundt omkring, at det sejler hos 1. Birkerød. Det gør det nemlig ikke,
det svinger. Men det kræver, at alle tager sig selv og kammeraten i nakken
og gør noget ved det!
Med ønsket om nogle gode spejderoplevelser i den forestående måned
Grethe og Jens
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1.

Birkerød Ulve
H. Chr. Engelsens Flok

Hej ulve!
Efter Colleruphusturen har I taget afsked med en del
af jeres kammerater, der er rykket op som juniorer. Vi
har også fundet nogle nye ledere til jer – nok nogle fra
klanen – så I skal i fællesskab til at lære hinanden at
kende. Der skal også laves nye patruljer, og udnævnes
nye patruljeledere og –assistenter.
Der er så blevet plads til nogle flere ulve, så du må
meget gerne spørge nogle af dine kammerater i skolen
eller på vejen, om de ikke vil prøve at være med til et
par møder. Det kan være, de synes det er spændende,
og at I kan få nogle fælles oplevelser!
Jeg kan ikke komme med et færdigt program, for det
skal vi have lavet i samarbejde med de nye ledere. Det
vil blive fortalt til jer så hurtigt som muligt, så I kan
glæde jer i god tid. Hvis du er i tvivl om noget, så ring
til Mig, Kaa, eller gruppestyrelsesformanden (Jens
Rahbek).
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1.

Birkerød Ulve
H. Chr. Engelsens Flok

Månedens møder er om torsdagene: den 6. september,
den 13. september, den 20. september og den 27.
september.
Alle møderne foregår ude ved hytten (Fort Nic) fra
klokken 17 til 19.
Der er prisuddeling for idrætsudøvere og kunstnere fra
Birkerød i festsalen på Mantziusgården den 25.
september fra klokken 19.
Til forældrene: Der er velkomst for nye borgere i
Birkerød Kommune på Birkerød Bibliotek den 13.
september fra klokken 18.
Ulvehilsen
Grethe

Husk afbud:
Tlf:
45 81 71 09
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Kære Blåmejser!

2.

Birkerød
Blåmejser

Så er vi atter i gang, og vi har sagt velkommen til en masse nye mejser,
som vi glæder os til at være sammen med. Udover at lære de nye at
kende, skal vi også bruge den kommende tid på at lære vores nye leder
Prik (Marianne) at kende.
I skrivende stund har vi ikke helt færdig gjort halvårsprogrammet endnu,
men I kan være sikre på, at så længe vi har mulighed for det, vil vi
benytte naturen. Derfor er det vigtigt, at I tager noget fornuftigt tøj på,
når I kommer til møderne.
Som vi før har fortalt de gamle blåmejser, er det vigtigt, at I læser/får
jeres forældre til at læse Bardunen. Der står tit nogle vigtige oplysninger,
ikke kun på vores side, men også andre steder i bladet.
Derfor har vi lavet en lille ”test”
Hvem er jeg?
Jeg ændrer størrelse hver dag. Jeg går altid i seng om morgenen, og står
altid op om aftenen.
På næste møde vil vi spørge jer om svaret.

Med stor mejsehilsen
Marianne
4582 1337
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Fia
5190 1204

Prop
2670 5869

Era
4581 1378

2.

Birkerød
Spirer

Hej spirer
Først velkommen til alle de nye spirer håber i er tilfredse
med patruljerne, for de kan ikke laves om!
Så kommer det travle efterår, hvor i skal starte med at lave
møder for hinanden. Den. 3. September er Troldene der skal
have alle forberedelserne klar. Den 10. er det Svanerne og
den 17
17. er det lynene der skal have alt klar til mødet i har
planlagt.
Pandaerne har overstået deres møde – læs mere om det i
næste nummer af Bardunen.
Den 22 – 23 september er der sheltertur til femsølyng.
senere.
Information får i senere
Den 23. september er der FUBI-løb. Se tilmelding andet sted
i bladet.
Den 24. September flytter vi ind i hytten igen hvor mødet
handler om Blåt er vådt
vådt.
Vigtige datoer i efteråret.
22. Oktober hvor mødet bliver lidt længere.
16-18. november hyttetur.
Se også spirernes hjemmeside http://www.wilcken.dk/rokke
http://www.wilcken.dk/rokke/
Husk at melde afbud hvis du ikke kan komme!!!
Med mange spirer hilsner fra
Smil, Baloo & Rokke
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1.

Birkerød Juniorer

Hej løver og tigre!

Marianne Wieses Flok

Allerførst vil jeg gerne byde alle Jer nye juniorer hjerteligt velkommen
i flokken. Jeg er sikker på, at I har glædet Jer lige så meget til at
rykke op i flokken, som de gamle juniorer har glædet sig til at få Jer ind
i flokken. I skal nu til at repetere nogle af Jeres gamle færdigheder og
til at lære en mængde nye færdigheder, så I om et par år er klar til at
rykke op i troppen. Men det skal I ikke spekulere på nu - nu skal I bare
nyde at være juniorer og nyde at få en masse nye oplevelser.
Dernæst vil jeg sige på glædelig gensyn til alle Jer gamle juniorer, som
har forladt flokken og er rykket op i troppen. Ikke fordi jeg forventer,
at I falder igennem i troppen og må gå et år om i flokken, men fordi jeg
håber at se Jer som hjælpere i flokken fra tid til anden. I kan godt
begynde at glæde Jer, for I har nogle gode år i troppen foran Jer.
Tilbage til Jer, juniorer! I skal i den kommende tid bruge Jeres kræfter
på at komme ordentlig på plads i flokken. I skal bruge noget tid på at
lære Jeres nye ledere at kende. I skal bruge nogle kræfter på at få
opbygget et godt kammeratskab i patruljerne, så I alle befinder Jer
godt i dem. I skal huske, at I skal alle hjælpes ad i patruljerne, for det
er kun ved fælles anstrengelser, at I kan løse Jeres opgaver. Sidst men
ikke mindst skal I bruge noget energi på at vælge Jeres BLA-ere, som
skal være gode kammerater, som skal være dygtige spejdere, og som
skal kunne give plads til alle i patruljen.
Til slut skal der skal der lyde et stort tillykke med Jeres årsstjerner.
Det er dejligt at kunne overrække så mange årsstjerner med store tal
på.
Studér nu næste måneds program nøje, og spørg gerne, hvis der er
noget, som I er i tvivl om!
Månedens første møde er den 6. september. I bliver orienteret om
mødets emne af Jeres ledere.
Månedens andet møde er den 13. september. I bliver orienteret om
mødets emne af Jeres ledere.
Der er velkomst for nye borgere i Birkerød Kommune på Birkerød
Bibliotek den 13. september fra klokken 18.
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Birkerød Juniorer
Marianne Wieses Flok

Månedens tredje møde er den 20. september. I bliver orienteret om
mødets emne af Jeres ledere.
Der er prisuddeling for idrætsudøvere og kunstnere fra Birkerød i
festsalen på Mantziusgården den 25. september fra klokken 19.
Månedens fjerde og sidste møde er den 27. september. I bliver
orienteret om mødets emne af Jeres ledere. Der er BLA-møde efter
dette møde.
Alle møderne foregår ude ved hytten fra klokken 19 til 21. Månedens
sidste møde er dog kun til klokken 20.30, så BLA-erne kan bruge den
sidste halve time på BLA-mødet.
Med spejderhilsen fra
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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1.

Birkerød
Trop

Hej Rødder!!!
Så er vi nået til september indlægget. Det først jeg vil gøre er at byde alle de
nye velkommen i troppen. Jeg håber (og regner med) at I får en masse gode
år i troppen. Vi skal i hvert fald gøres vores for det.
Dernæst er det på sin plads lige at sige farvel og tak til Sikker og Lasse. Held
og lykke i klanen.
Derudover må det vist også være på plads med et tak for en rigtig god
sommerlejr. Turen blev jo stort set som jeg skrev i sidste blad, som dengang
dog var rent gætteri.
Vi fik faktisk næsten 10 dages sol. Vi fik vandret i klitter og i lyngområder. Vi
fik også nyt standlejren. Jeg synes vi fik sat et rigtigt flot, højt og solidt tårn op.
Det kan i roligt være stolte af.
Når nu I har øvet jer på sådan et flot tårn, har i jo en del øvelse med
besnøringer, men det skal ikke standse os her. Dels er der jo lige kommet en
masse nye op, og dels er det jo godt at have styr på det inden næste
forårsturnering, hvor vi allerede på sommerlejren kunne mærke at sætter
næsen op efter de gode placeringer.
Det er smadder godt. For lige at få trænet lidt på det er september måneds
emne pioner og båltænding. Jeg ved godt at i også lavede pioner lige inden
ferien, men nu skal i altså til det igen.
Denne gang vil vi dog ikke kaste os over et tårn. Det har vi vist prøvet rigeligt
af. Det vi skal træne i september er standard lejrarbejde, såsom køkkenbord,
skraldespandstativ osv.
Meningen er at i skal kæmpe om at lave de bedste lejrarbejder. I vil få
vurderet jeres lejrarbejder på nogenlunde samme måde som på
forårsturneringen. Den patrulje der laver den bedste lejrplads vil få en lille
præmie, så sørg for at gøre det ordentligt.
Det er selvfølgelig også meningen at I får de nye ordentligt ind i patruljerne og
får lært dem hvordan det hele fungerer.
Derudover er der den del med båltænding, men det giver jo nærmest sig selv
hvad det går ud på.
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Ellers er september en meget fredelig måned, stort set uden arrangementer.
Dog er der nathejk, men det er kun for de få og rå, som sikkert har meldt sig
for længe siden.
Udfordringen ligger også i september, men den er ikke længere for troppen.
Det er lavet om til et rent klanarrangement. Dette skyldes at der ellers aldrig
bliver lavet noget for klanen.
Det er selvfølgelig ærgerligt at den ikke længere er for troppen, men hvem
ved – måske bruger klanen nogle af tingene fra udfordring til en tropstur
såsom juleturen eller Gilwell.
Til de nye kan jeg fortælle at juleturen og Gilwell er to fremragende ture, som
klanen har arrangeret igennem de sidste mange år. Juleturen involverer altid
en del julehygge og ligger første weekend i december. Gilwell ligger i februar
og er en tur hvor der bliver gjort meget ud af historie, effekter, udklædning og
lignende.
Til sidst håber jeg bare at vi alle nød gruppeturen og den mange gamle
traditioner.
Jeg håber også at vores egne Mølleå deltagere klarede sig igennem det
hårde race.
Til de nye kan jeg lige informere om at PLAM står for PatruljeLeder og
Assistent Møde. Det er altså IKKE noget i skal med til.
Bemærk at PLAM i september ligger næstsidste onsdag.

P.S. Jeg krydser fingre for at redaktøren putter tropslogoet over
indlægget denne gang og ikke ulve logoet igen.
Tropsmøde

Onsdag den 5. september kl. 19:30 på Fort Nic

PLAM

Onsdag den 19. september kl. 19:30 på lokalet.

Næste Tropsmøde

Onsdag den 3. oktober

Husk at melde afbud!!!

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:

Sune Ingvardson

45 81 75 65

John Øhlers Petersen (Baloo) 45 81 79 65

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

Troppen:

Spirer (juniorer):

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: Jonas Håkan-Mose 2295 691 / 4582 0667
Sioux:
PL: Kristian Dreholm 26 73 76 22 / 45 81 49 05
PA: David Hansen 23 20 06 78 / 45 81 27 94

Charlotte Frost (Rokke)
47 10 16 65
Merete Rønberg (Smil) 51 94 57 37 / 39 66 57 37
Peter Zetner-Møller (Baloo)
45 94 14 44

Juniorflokken:

45 82 13 37
45 81 12 04
45 81 13 78
45 81 58 69

Troppen:

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

45 82 04 67
arb. 33 27 43 70
Pernille Pedersen (Måne) 51 90 19 11/ 36 46 83 82
AnneKatrine Jørgensen (Vims) 36468382/29 72 83 82
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

Gruppeleder:

Birkerød Bjørne:

Birkerød Bjørne:
KL: Mikkel Thune

26 36 71 00

Birkerød Rover:

Grethe Holm

45 81 71 09

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

45 82 05 60
45 81 24 01

Pernille Pedersen

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

Gruppeleder:
Helle Strøm

45 81 62 12
45 81 52 47

Gruppestyrelsen:
Formand:
Jens Rahbek
Kasserer:
Arne Esmann-Jensen

Marie Jenstrup

Birkerød Rover:

Hyttevagt.Matriel-Pedel:
Birger Nilausen
Michael Rom

Poul Henrik Appelquist (Muvin)

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 81 27 94

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

Marianne Carlson

45 82 13 37

Gruppestyrelsen:
Formand:
Vibeke Hansen
Kasserer:
Philip Dam

45 81 60 90

