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Hvor er det dejligt....
at der kommer så mange indlæg til Bardunen. Bliv endelig ved med at
skrive om dine personlige oplevelser. Det gør bladet sjovere at læse.
I denne måned er der to 1. Birkerødder, der har været på PLAN og delt
oplevelserne med os. Find deres indlæg i Bardunen. Der er også to
patruljeindlæg, en konkurrence og Sct. Georgsgilderne i Danmark har
sendt os noget om et fredslys.

I ønskes alle en glædelig jul / “Redaktøren”

2.

Birkerød
Gruppe

Meddelelse :
Til alle spejdere i 2. Birkerød
Gruppe og deres forældre.
Gruppeturen den 1 - 3/2-2002 flyttes
til den 22 -24/2-2002, årsagen er at
der er arrangementer både på
Parkvejs skolen og
Toftevangsskolen.
Det betyder også at
grupperådsmødet flyttes til denne
weekend.
Nærmere følger når vi har fundet
en anden hytte.
2 Gruppeledelsen

Æressiden

Tillykke siger vi alle til :
09
11
15
25
26
28

Fnis
Pluto
Blip
Lærke
Era
Gigo

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

11
16
10
25
20
10

år
år
år
år
år
år

INDLÆG
sendes til Ulla Houmøller
Vangedevej 162A, sttv
2860 Søborg
e-mail: uh@cool.dk
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2.

Birkerød
Gruppe

Tak til alle sponsorerne ved
2. Birkerøds Bankospil
den 8.11.2001
2tal Birkerød Radio
A. Madsen
A.T. Gardiner
Alt for Damerne
Anders Evald
Apotek
B T Danmark A/S
Birkerød Bageri
Birkerød Boghandel
Birkerød Idræt
BR legetøj
Brødrene Ruda
Chris Wine
City Sport
Den Danske Bank
Farve & Tapet
Fiskehuset
Fri Cykler
Ida Hjort
Imerco
In-sect
Irma
Johnsens eftf.
Jyske Bank
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Hovedgaden
Hovedgaden
Hovedgaden
Hovedgaden
Andedammen
Hovedgaden
Blokken
Hovedgaden
Hovedgaden
Hovedgaden
Hovedgaden
Hovedgaden
Hovedgaden
Hovedgaden
Stiholmsvej
Hovedgaden
Hovedgaden
Hovedgaden
Hovedgaden
Hovedgaden
Hovedgaden
Hovedgaden
Hovedgaden

Kaffe- & Thehandel
Kloden
Lassen tøj for mænd
Lokalbanken
MacCoy
Malerens Lagersalg
Matas
Mørkøv Radio
Nordea
PhotoCare
Profa Farver
Pølsevogn -Birketorvet
Roselandia
Salon Stender
Salon Saabye
Skoringen
Slagter Olsen
Studio 19
Synoptik
Tjellesen/Gosh
Tropical
Tøj & Sko
Værktøjsmagasinet
Why Not

Hovedgaden
Hovedgaden
Hovedgaden
Hovedgaden
Hovedgaden
Kajerød
Hovedgaden
Hovedgaden
Hovedgaden
Hovedgaden
Hovedgaden
Hovedgaden
Hovedgaden
Hovedgaden
Hovedgaden
Hovedgaden
Kongevejen
Hovedgaden
Hovedgaden
Blokken
Hovedgaden
Hovedgaden
Kajerød
Hovedgaden

1.

Birkerød
Gruppe

Konkurrence
Alle spejdere i 1. Birkerød kan deltage i denne
konkurrence. For at deltage i konkurrencen skal du bruge
internettet. Du skal gå ind på adressen www.1b.dk og ind
under overskriften Komplet kalender.
I kalenderen skal du løse en opgave, som du finder under 
30. januar 2002 - Grupperådsmøde. Du finder opgaven
ved at dobbeltklikke på spørgsmålstegnet ud for datoen.
Du skal sende din løsning til din gruppeleder på adressen
jaet@newmail.dk inden den 28. januar 2002, så deltager
du i konkurrencen om en flot præmie. Vinderen vil blive
udtrukket blandt de rigtige svar i forbindelse med
grupperådsmødet den 30. januar 2002 på Mantziusgården.
God fornøjelse! På gensyn til grupperådsmødet! Husk at
tage din far og mor med!
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1.

Birkerød
Gruppe

Gruppelederen har ordet

Så er vi nået frem til årets sidste måned. Vi har allerede haft lidt frost og
sne, og er vi heldige, får vi en rigtig vinter med klar frost og et tykt tæppe
af sne, så vi kan komme ud at nyde den friske luft og den smukke natur i
vinterdragt. Her på tærsklen til det nye år glæder jeg mig over de mange
ting, som vi har nået i det år, som snart er gået. En af de ting, som vi har
fået stablet på benene i den sidste del af året, er e-mail grupper for alle
grenene, så det er blevet lettere for os at sende beskeder rundt til
hinanden. Hvad enten vi kan lide det eller ej, må vi erkende, at besiddelse
af en e-mail adresse og adgang til internettet er blevet et vigtigt redskab
for vores formidling af og søgning efter information. Jeg ser det derfor
også kun som naturligt, at vi følger med udviklingen. Jeg vil i den
forbindelse gøre lidt reklame for vores hjemmeside www.1b.dk , hvor I kan
finde mange nyttige oplysninger. I kan blandt andet finde vores kalender,
som grenlederne sørger for at redigere ofte, så I kan se datoerne for alle
de store arrangementer, som venter på Jer i det næste års tid. I kan også
finde links til andre spændende spejderhjemmesider, så I kan følge med i,
hvad der sker rundt omkring i Det Danske Spejderkorps. For at inspirere
Jer til at bruge vores hjemmeside noget mere har jeg lavet en lille
konkurrence, som I kan læse mere om et andet sted i bladet.
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Som I alle har kunnet se, har råd og svamp fået overtaget i vores hytte. Vi
har igennem mange år holdt den pænt ved lige, men i de seneste år har vi
haft store problemer med at holde fugten ude. Birkerød Kommune har i
efteråret i år udfærdiget en tilstandsrapport over hytten og har vurderet,
at der skal anvendes et betragteligt beløb til at renovere hytten, så den
kan opfylde kommunens minimumskrav. Kommunen giver godt nok et tilskud
til renoveringen, men vi skal selv dække hovedparten af udgifterne til
renoveringen. Gruppestyrelsen har derfor besluttet, at hytten skal rives
ned i begyndelsen af næste år. Vi deltager alle i nedrivningen, og vi har
dermed alle et ansvar for, at vores grund bliver ryddet pænt op, så den er
klar til brug, når vi rykker ud senere på året. Gruppestyrelsen er allerede
begyndt at finde veje at gå for at kunne finansiere opførelsen af en ny
hytte. Lykkes det ikke i første omgang at rejse penge nok til en ny hytte,
vil gruppestyrelsen forsøge at rejse penge til et par nye sheltere, så vi kan

1.

Birkerød
Gruppe

anvende grunden som en lejrplads.

I slutningen af året har Bistrup Kirkes Arbejdsudvalg besluttet at
imødekomme vores ansøgning om støtte til indkøb af en trailer, en
undervisningskuffert med kompas, o-løbsskærme og stiftklemmer samt
et klatresæt med karabinhager, taljer og tov. Det beløb, som
Arbejdsudvalget har tildelt os, er hen ved tre gange større end det
beløb, som vi tjener i Det Muntre Køkken i forbindelse med Bistrup
Sommerfest. Jeg synes, at vi har al mulig grund til at være glade for
denne støtte og til at være stolte over, at vores indsats i forbindelse
med Sommerfesten bliver værdsat. Godt arbejde, drenge!
Det Danske Spejderkorps har lige som andre foreninger nogle visioner.
Vores korpschefer har blandt andre en vision om, at korpset skal gøre en
indsats for at udvikle endnu flere børn og unge inden for de næste 10 år.
De ser hellere, at vi er med til at udvikle 40.000 end 20.000 børn og
unge. Den vision kan vi relativt nemt forholde os til, for vi vil da også
gerne have flere spejdere, som vi kan være med til at præge med vores
værdier og holdninger gennem nogle gode og lærerige oplevelser. Men
lige som vores korpschefer bliver vi nok nødt til at se på, om den måde, vi
arbejder på, svarer til det, som vores nuværende og kommende spejdere
forventer. Jeg arbejder i øjeblikket med et forslag fra en af vores
tropsspejdere, Michael, som går ud på at spørge vores spejdere, hvad de
synes er godt og skidt ved at være spejder hos os. Michaels forslag er
spændende, og jeg er ikke utilbøjelig at gøre det til et nyt projekt ved
siden af mit igangværende projekt, som er udvikling af gruppeledelsen. I
skal derfor nok alle forvente at blive spurgt og dermed blive inddraget i
at gøre vores spejderarbejde endnu bedre og endnu mere tillokkende. Nu
er I advaret!
Med ønsket om en glædelig jul og et godt nytår til Jer alle og til
Bjørnene også om en rigtig god tur til Söderåsen mellem jul og nytår
Jens
Find din vej, og gå den!
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1.

Birkerød Ulve
H. Chr. Engelsens Flok

Hej Ulve
Når du læser dette, så har du måske slået øjnene op til den første
morgen i december måned, hvor sneen forhåbentlig daler ned om
ørene på dig og dækker landet. Og måske har du taget de første 10
ture rundt i skolegården med de Store Drenge efter dig, fordi du har
slået deres hue af med en snebold. I hvert fald, hvis du ikke har fået
smurt kælken, så er det på tide.
Hjemvendte fra hytteturen er vi også når du læser dette. Hvem ved, det
kan være du sidder træt og beskidt søndag eftermiddag efter en
weekends strabadser, hvor du har brugt dine bedste indianer-evner og
reddet din stamme i faretruende situationer. Der er sikkert nok at
fortælle derhjemme…
I løbet af december har vi to møder, hvor det første møde er et byløb,
så noget varmt tøj vil være en rigtig god ide. En lommelygte og
reflekser vil også gøre turen lidt nemmere og sikrer. Ellers skal I huske
det normalt har i jeres ulvelomme: papir, blyant, Hej Mini, lidt
ringemønter, plaster og hvad du ellers kan få puttet ned i lommerne af
ting, der kunne være gode at have med på byløb.
Torsdag den 13 skal vi have et julehygge-møde hvor dine forældre er
velkomne til at komme med. Ulvene skal komme klokken 1700 som
normalt, og dine forældre skal komme klokken 1800. Der vil være lidt
godter, og derfor skal vi bede om, at I fortæller på mødet før, hvor
mange I kommer. Det vil komme til at koste fem kroner per person.

Med ulvehilsen
Raksha
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PS. Husk at melde afbud.

Akela

Baloo

2.

Birkerød
Blåmejser

Kære Blåmejser!
Så gik november med vores succesfulde Andespil og vores sjove
stjerne-weekend-tur. Nu skal vi så tage fat på december måned...
Som I måske nok allerede har gættet, vil december måned være
præget af masser af jul, hygge, leg og overraskelser.
I vil få mulighed for at bruge Jeres kreative sider i vores
juleværksted, og vi skal også sørge for, at hytten får lidt
julestemning. Derfor er I velkomne til at medbringe nissehuer og
julemusik til møderne i december.
Vores sidste møde inden jul er torsdag d. 20/12 2001. På dette møde
skal I medbringe en lille gave til ca. 10 kr.
Torsdag d. 27/12 2001 er mødet aflyst pga. juleferien.
Torsdag d. 3/1 2002 er det første møde i det nye år.
Til slut vil alle lederne gerne ønske Jer og jeres familier en rigtig
god jul og et godt nytår.

Med stor mejsehilsen
Prik
4582 1337

Fia
5190 1204

Prop
2670 5869

Era
4581 1378
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1.

Birkerød Juniorer

Hej løver og tigre!

Marianne Wieses Flok

På hytteturen nåede I så langt med Juniorprøven, at det nu er inden
for rækkevidde. I kan godt begynde at finde sygrejet frem, så det
ligger klar, når I kommer hjem med Jeres nye flotte mærke efter
månedens sidste møde. Når I så en mørk aften i juleferien sætter
Jer ved køkkenbordet for at sy mærket på Jeres uniformer, skal I
sy det på uniformens højre ærme oppe foroven. Det skal sidde over
Jeres duelighedstegn og under Jeres marchmærke. Det
sidstnævnte mærke sidder jo helt oppe ved ærmets syning. Som om
et mærke ikke var nok, så har I jo rent faktisk også gjort Jer
fortjent til et nyt duelighedstegn, nemlig Drama, musik og sang. Det
får I for igennem de sidste to måneder at have deltaget i flokkens
rollespil og for at have stået for underholdningen på hytteturen. Til
gengæld slipper I for at få duelighedstegnet Vi og verden, selv om
det har stået i halvårsprogrammet, at I skal have det inden jul. I
har godt nok arbejdet hårdt i forbindelse med Spejderhjælpen og
har vist, at I kan leve op til begrebet Duty to others, som er et af
den internationale spejderbevægelses grundlæggende principper, og
som kommer til udtryk i spejderløftet, men der er endnu en opgave,
som I skal løse, inden duelighedstegnet er helt hjemme. I skal
nemlig bruge nogle af de første møder i det nye år til at deltage i
salget af Sct. Georgs Gildets Good-Turn mærke. En lille del af
pengene fra salget går til 1. Birkerød, mens den anden og største del
går til spejdergrupper rundt omkring i landet, som har brug for
tilskud til indkøb af noget nyt materiel. Det er altså et projekt,
hvor I har mulighed for at hjælpe Jer selv og ikke mindst hjælpe
andre. Studér nu næste måneds program nøje, og spørg gerne, hvis
der er noget, I er i tvivl om!
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1.

Birkerød Juniorer
Marianne Wieses Flok

Månedens første møde er den 6. december. Rollespil. Et spørgsmål
om samarbejde og patruljeliv.
Månedens andet møde er den 13. december. Rollespil. Et spørgsmål
om samarbejde og patruljeliv.
Månedens tredje og sidste møde er den 20. december. Julehygge.
Tag en gave med! Gaven må ikke koste mere end 20,- kr.
Alle møderne foregår i floklokalet på Mantziusgården fra klokken 19
til 21. BLA-erne skal bemærke, at der ikke er BLA-møde i denne
måned. Tigrene har ansvaret for oprydning og fejning efter
møderne i denne måned.
Det første møde i det nye år er den 10. januar 2002!
Der er grupperådsmøde den 30. januar 2002! Tag uniformen på og
Jeres forældre i hånden, og deltag i dette vigtige møde! Deltag
også i den spændende konkurrence om en flot præmie, som I kan
læse mere om et andet sted i bladet.
Der er sommerlejr i perioden 5.- 12. juli 2002!
I kan finde flere vigtige datoer og læse mere om de forskellige
aktiviteter i kalenderen på vores hjemmeside.
Glædelig Jul og Godt Nytår
Bagheera
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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Hej spirer

2.

Birkerød
Spirer

Så er I forhåbentlig kommet jer over weekenden, hvor vi skulle flyve med drager,
lave skyggespil og på et lille dejligt løb.
Nu til noget helt andet – nemlig julen - den står for døren og har I måske fået lavet
julegaver/julepynt til alle i familien. Så kommer der her 2 dato’er hvor I kan lave
julegaver eller julepynt til en i familien d. 3. og 10. december.
Den 17. december skal vi have julegavehyggemøde – og her skal I have en gave
med til 20 kr. hver – og husk det nu!!
Og nu til noget helt andet – vores gruppetur
som er planlagt til d. 1-3 februar 2002
er blevet flyttet til anden weekend
Nemlig 22-24 februar, da der er en
hel del arrangementer i den anden
weekend på nogle skoler. Så sæt venligst
den nye dato i kalenderen.
Alle lederene ønsker spirerne og deres
familie en rigtig glædelig jul
og et godt nytår.

Med spirer hilsen
Baloo, Smil & Rokke
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2.

Birkerød Trop
Tobit

Hejsa alle Tobitter

I alle troppe rundt om i Danmark er der altid en vis konkurrence mellem patruljerne for
at vise hvilken patrulje der er bedst.
Normalt bruger vi ikke at konkurrere i spejderarbejdet; men for at holde interessen og
evnen til at lære noget nyt ved lige har vi i 2. Birkerød en fin skarøkse, der viser
hvilken patrulje der var bedst i patruljedysten
Øksen udstyres med en læderlap, hvorpå patruljens navn, måned for dyst og disciplin
anføres.
Disse patruljedyster har ikke været afholdt i lang tid !
Staben vil derfor genindføre denne dyst.
Dysten afholdes i ulige måneder d.v.s. januar, marts maj, september og november, så
patruljerne har tid til at forberede sig til næste dyst.

Reglerne for dysten er simple :
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1.

Den patrulje, der ikke vandt, udfordrer den vindende patrulje i et emne til
næste dyst, og oplyser staben om emnet.

2.

Emnet er frit; men alle i patruljen skal kunne disciplinen.

3.

Patruljen stiller et team, der skal bestå af 4 patruljemedlemmer til dysten.

4.

Patruljerne træner/øver/lærer nu disciplinen til næste patruljedyst.

5.

Dysten skal kunne afvikles på en halv time.

6.

Tropsstaben er hårde men retfærdige dommere og deres dom kan ikke
omstødes.

7.

Forsøg på snyd straffes hårdt, patruljen har tabt uanset den indbyrdes
placering ved afsløringen.
Emnet for januars dyst :

Knob
Flest forskellige

2.

Birkerød Trop
Tobit

Hejsa Tobitter
Ja så er de atter blevet december og den travle familie tid står for døren med
masser af gøremål.
Indkøb af julegaver bagning af klejner og brunkager og for spejderne er det
også en travl tid, nogle sælger juletræer og juleneg, derfor vil vi holde et
rigtigt jule hygge tropsmøde torsdag den 6-12 kl. 19 –21 i hytten på
Birkerød Parkvej vi skal ikke lave julegaver.
Men måske et enkelt julehjerte eller kræmmerhus.
I stedet for julegaver laver vi en del julekonkurrencer hvor vi spiller om
pebernødder og spiser æbleskiver.

Ligeledes vil vi fra Staben introducere endnu en patruljedyst :
Hvilken patrulje når først 200 km på 1 år?
Regler :
Alle patruljens medlemmer deltager samtidig
Der kan vandres følgende distancer :
·
·
·

50 km indenfor 11 timer
75 km indenfor 18 timer
100 km indenfor 30 timer + mindst 6 timers hvil.

Således at alle får gået 200 km. på 1 år, regnet fra januar til januar.
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Svalen
2. Birkerød trop

Halløjsa alle vores hyggelige julenisser!
Tak for en dejlig tur til IKEA, hvor vi nåede at finde det
allermest nødvendige, men ikke fik det med hjem. BUT WE WILL
SURVIVE!!! Der findes nemlig andre måder, at lave et rum hyggeligt
på. Vi er jo snart i december måned…
Efter en hård måned med førstehjælp skal vi nu til at JULEHYGGE!
Der er nemlig ikke lang tid til at der kommer julepynt i gågaden – og i
vores snart nyindrettede patruljerum. Vi skal finde vores kreative evner
frem (det bliver ikke svært) og lave en masse kræmmerhuse,
julestjerner, guirlander, musetrapper, samt spise en masse julekager.
Og for at julen kan blive helt perfekt må vi jo til at øve nogle af de
gamle julehits! Planlægningen af vores hyggelige patruljetur, som
muligvis bliver i januar-februar skal vi til at tage fat på, så husk
kalenderne – og selvfølgelig nissehuerne!
De allerhyggeligste julehilsner

Cathrine og Camilla
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Glenten
2. Birkerød trop
Diing, diing, diing, diing, diing, diing, diing, diing, diing, ding - ding...
>From all of us to all of you... Det’sørme det’sandt december!
The julekalenders tid er kommet... Al magt til Nissebanden og Luffe! Nu er
måneden kommet hvor vi skal shoppe HELT VILDT!!!! Vi skal udfolde
vores kreative sider og få pyntet vores fine nymalet lokale! Vi skal lære at
danse som eyeQ -og Tina skal undervise os i sin
”home-made-special-stole-stunt-Britney-koreografi”!
Desuden skal vi rigtig julehygge og spise juleguf...-men vi må også passe på
at vores altzheimer-bulimi ikke tager overhånd!
Julemanden kommer og vi vil gøre ALT for, igen i år, at få hans autograf på
maven...
Vigtigst af alt, er vores julesalme. Følgende skal læres udenad til det
første møde i december. Hver Glente finder på sin egen melodi - og så
synger vi i kano!!!
”Kookaburra sits in the old gum tree
Merry, merry king of the bush is he
Laugh kookaburra, laugh kookaburra
Gay your life must be”
I ønskes en rigtig svedig jul!(Politikens slangordbog - Tina medbringer den
til næste møde)
Honninghjerter og julklejner fra
Louis(ostekagen) og Teina(Barbie...)
P.s. Patruljens fremtidige motto: Spicegirls frem for ALT!!!
HUSK!!! Tænd for DR1 kl. 18.00 fra 1. december...
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1.

Birkerød
Trop

Hej Rødder!!!
Velkommen til årets sidste indlæg. Det betyder at vi endnu engang skal
prøve at skrive et nyt årstal, og at vi endnu engang sikkert skriver forkert i
ny og næ.
Det betyder også at det nu officielt er vinter. Vi har allerede haft den første
sne, og mon ikke der kommer mere. Det store spørgsmål er jo bare om der
er sne under juleturen eller ej.
I december måned plejer vi altid at julehygge, men lidt seriøst skal der
være, så ligesom sidste år vil december også byde på splejsninger.
December og januar plejer at være lidt anderledes med hensyn til
tropsmøder og PLAM, og det gælder også denne gang. Se i kalenderen
nedenfor.
Til tropsmødet i december skal alle medbringe noget spiseligt som er
juleagtigt. Staben sørger for drikkevarer. Hjemmebag vil være at
foretrække.
I november deltog vi i efterårsarrangementet med en patrulje med 7
deltagere. For at deltage som sin egen patrulje skal man være mindst 4
personer. Der manglede altså blot en tilmeldt fra Mohawk, for at i havde
kunnet deltage som to patruljer. Jeg ved der var et par stykker der var
skuffede over at deltage under navnet Sioux. Så kan I jo bare sørge for at
stille mindst 4 fra hver patrulje. Så kommer i aldrig til at deltage i de andres
navn.
Det burde kunne lade sig gøre at stille mindst 4 fra hver patrulje. I er jo
trods alt 7 i hver patrulje.
Jeg håber ellers at i havde en god tur. Det lod til det. Jeg synes i hvert fald
det var en god tur, selvom jeg vist var lidt lækkersøvnig.
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Birkerød
Trop

Jeg vil lige gøre opmærksom på at der onsdag den 30. januar er
grupperådsmøde. Her bør jeres forældre dukke op.
25.-27. januar er der den årlige Gilwell tur. Noter datoerne allerede nu, så i
er sikre på at kunne deltage.
Ellers kan jeg beredte at Fort Nic dør. Når i læser dette har alle lederne
været forbi og tømme hytten. Næste mission er nedrivningen som vi klarer
i første weekend i februar. Sæt kryds i kalenderen. Der bliver brug for alles
hjælp. I får senere mere detaljerede planer om hvad der skal erstatte Fort
Nic.
Til sidst vil jeg gerne komme med en lille opsang. Det ville være rart hvis i
kunne tilmelde jer eller melde afbud, samt betale til tiden.
Jeg må alt for ofte ringe rundt og spørge om i deltager, efter at have spurgt
til møder, samt mailet et par gange. Derefter skal jeg lægge ud for jer af
mine egne penge, fordi i ikke har betalt til tiden.
Det ville være en del lettere for mig hvis i gad at give besked og penge,
lige så snart i ved om i kan eller ej, og SENEST til tidsfristen.
I må meget gerne melde jer til Gilwell allerede nu, selvom i endnu ikke har
modtaget en indbydelse.
Derudover vil jeg endnu en gang opfordre jer til at holde orden på jeres
patruljelokaler. Efter hvert møde skal der ryddes op og fejes. Hvis i har
svinet meget på trappen skal denne også fejes.
Tropsmøde
Juletur

Onsdag den 5. december kl. 19:30 på lokalet.
Lørdag 1. til søndag den 2. december

PLAM

Onsdag den 9. januar

Næste Tropsmøde

Onsdag den 6. februar

Husk at melde afbud!!!

Staben
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PLAN kursus
Kristian. PL i S,
I efterårsferien var PLA’erne som sædvanligt blevet bedt om bruge deres ferie
på et kursus i lederteknik, kaldet PLAN.
Folk var ikke sene om at sige: JA, for alle som har været med før, ved at det er
en ting som man skal sige: jatak, til.
Jeg havde efter lidt overvejelse valgt det kursus som tiltalte mig mest. Det var et
kursus omkring: forløb: idegenerenig, gennemgang, forløb og evaluering, så jeg
kunne blive bedre til at gennemføre et patruljemøde, så at alle får så meget ud af
det som muligt, og hvis det ikke blev helt så godt, at kunne lære af mine fejl.
Det hele skulle foregå på en lille ø i Sejerø bugt, kaldet Nexelø, omkring
rammerne fra Lægens bord. Hele det team som skulle supporte os og lære os de
forskellige tips og tricks, var selvfølgelig klædt ud som læger, sygeplejesker,
etc.
En af de bedste oplevelser jeg havde, var at der blev sagt, at om aftenen skulle
der være store øvelse, og til dem der ikke kender denne ’leg’ kan jeg fortælle at
det er en olieborings leg, hvor man er delt op i hold. Den pågældende aften var
det: Sjællændere, Fynboer og Jyder, som så er udstyret med liv (et armbind)
som man så kunne tage fra de andre ved en let slåskamp, men hvis man døde
kunne man købe et nyt liv, men det kostede jo point, som skulle skaffes ved at
skaffe mere olie.
Efter en time eller to, sluttede det med en offentliggørelse af vinderene, som
(selvfølgelig) var Sjællænderne med 14.000 point, (et liv kostede 500) Jyderene
tabte! Men hvem havde regnet med andet?… de var kun 9 kæmpe drenge og en
pige.
Hvad vi har lært af nyt? Stort set det hele, vi lavede på PLAN var nyt, vi har
ikke arbejdet så meget med idégenering, evaluering og sådan noget.
Så fremover skal vi arbejde mere udfra det vi har lært på PLAN kurset, hvilket i
praksis betyder at der engang imellem vil blive spurgt om hvad de synes om
patrulje møderne og udførelsen af samme. Så vi enten kan ændre det eller blive
ved på samme måde.
Eller lave brainstorms og udførelses planer inden vi går i gang med store
projekter, eller det normale møde.
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PLAN kursus
Plan 2001
Efterårsferien i år var noget helt specielt for mig, for det var første gang, at jeg
deltog på PLAN. Plan er et kursus, som DDS afholder hvert år i efterårsferien
for nuværende og kommende PLA’ere overalt i Danmark. Efter al den gode omtale,
som jeg har hørt om kurserne, var det naturligt nok, at forventningerne var høje,
og jeg blev ikke skuffet, for Plan er virkelig godt lavet, og man lærer en masse i
den uge, som det varer. Et andet plus ved Plan er, at man lærer spejdere fra andre
steder i landet at kende.
Formålet med Plankurserne:
Grupperne sender hvert år spejdere på Plan og ikke uden grund, for det har et
formål. Formålet med plan er at lære PLA’erne at blive bedre ledere for patruljen,
at have mere ansvar og kunne planlægge patruljeaktiviteter.
Det bliver trænet ved, at man laver øvelser, hvor man selv planlægger og udfører
dem. Fx lavede jeg på Plan Colleruphus en kran, hvor vi selv fandt idéen, planlagde
konstruktionen og byggede den. Et andet formål er at give nye idéer til
spejderarbejdet derhjemme.
Anvendelse af spejderarbejdet i det daglige arbejde i patruljerne:
Vi lærte en masse på Plan, og jeg tror på at en del kan bruges i det daglige
spejderarbejde i hverdagen. Det ansvar man lærer at påtage sig i patruljen kan også
komme til gode i hverdagen, ligesom andre spejderfærdigheder som man kan
bruge alle døgnets 24 timer. Vi beskæftigede os en del med begrebet ”forløb”, som
er planlægning af patruljeaktiviteter. Kort fortalt handler forløbsidéen om at
komme frem til et større mål. Det er som regel bygget op om nogle patruljemøder.
Jeg vil anvende det som idéer til videre planlægning af patruljemøder og lign., hvor
man kan tage nogle af de ting man lærte og prøve dem af på et patruljemøde.
Til slut vil jeg sige at Plan er svært at beskrive, Plan skal opleves…
Mads Nilausen SIOUX
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ADRESSELISTE
Ravnsholt divisions hjemmeside: www.ravnsholt.dk

1. BIRKERØD GRUPPE

2. BIRKERØD GRUPPE

Hjemmeside: www.1b.dk
Ulveflokken:

Hjemmeside: home13.inet.tele.dk/spejder
Blåmejser:

Jeppe Sandholt (Akela)
45 81 74 46
Annemette Grøndahl Jensen (Raksha)
32 58 71 22 / 51 70 92 91
Kasper Munk (Balloo) 32 58 71 22/ 23 99 12 99

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

Juniorflokken:

Spirer (juniorer):

Sune Ingvardson (Bagheera)

22 47 71 52

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
Susanne Lassen 48 16 10 84/ 26 81 60 94
Mohawk:
PL: Emil Vejergang Bredvig
45 81 57 60
PA: Jonas Håkan-Mose
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

Birkerød Bjørne:
KL: Mikkel Thune

26 36 71 00

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

Gruppeleder:

Poul Henrik Appelquist (Muvin)

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)
36 44 57 03
Ann-Kathrine Thomassen
35 24 81 28
Sine Jørgensen (Snip)
35 85 62 66
Viben:
PL : Cathrin B. Kristensen
45 82 04 68
PA : Camilla Poulsen
45 81 89 83
Glenten:
PL : Louise H. Larsen
45 81 83 24
PA : Michelle Madelung
45 81 59 00
Marie Jenstrup

45 81 13 78

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

Gruppeleder:
Helle Strøm

45 81 71 09
45 81 24 01

Hyttevagt.Matriel-Pedel:
Birger Nilausen
Michael Rom

Troppen:

Pernille Pedersen
45 82 05 60

Gruppeassistent:
Grethe Holm
Gitte Rostrup (Pil)

Charlotte Frost (Rokke)
47 10 16 65
Merete Rønberg (Smil) 51 94 57 37 / 39 66 57 37
Peter Zetner-Møller (Baloo)
23 25 95 21

Birkerød Bjørne:

Birkerød Rover:

Jens Thygesen (Kaa)

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

45 81 62 12
45 81 52 47

Gruppeassistent:
Leif Nielsen (Akela)
Ulla Houmøller (Tikki)
Nora Skjernaa Hansen (Stumpe)
Charlotte Gade og Stefan Jensen

Formand:
Jens Rahbek
Kasserer:
Hanne Håkan

Gruppestyrelsen:
45 82 06 67

45 81 71 57
39 56 48 61
35 24 81 68

Hyttemor og -far:

Gruppestyrelsen:
45 82 09 54

45 81 13 78

Formand:
Vibeke Hansen
Kasserer:
Philip Dam

Bladændringer, begge grupper:

45 82 80 20

45 81 60 90
45 82 97 00

Flytning meldes til posthuset.
Andre ændringer til gruppelederen

