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Vintermørket og eksamenstiderne har vist sneget sig ind

over folket sidste måned, men nu går vi igen mod lysere

tider.

Mange har ferie i februar måned, og det gælder også

redaktionen, så hvis du vil have indlæg med i

martsudgaven af Bardunen så bemærk venligst, at

indlæg skal være mig i hænde SENEST FREDAG

DEN 7. FEBRUAR / Red.
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Tillykke siger vi alle til

i februar :

Æressiden

02 Tjeik 11 år

06 Thuu 18 år 10 spejderår

11 Christian E 32 år x spejderår

13 Bekko 8 år 0 spejderår

16 Tikki 36 år

17 Fia 22 år

18 Morten F.-M. 27 år x spejderår

25 Måne 26 år

26 Snus 17 år

27 Sol 10 år

28 Andreas H. 14 år 6 spejderår
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DEADLINE
Stof til næste blad

senest
den 8. februar

INDLÆG
sendes til Ulla Houmøller

Vangedevej 162A, sttv
2860 Søborg

e-mail: bardunen@mail.dk

Hej Svalen!
Program for februar:
Man 3. Teater
Tor 6. PLA-møde kl. 18

Tropsmøde kl. 19 opfører teater
Man 17. knob og morse
21.-23. Gruppetur på Colleruphus
Man 24. Knob og morse
Tor 27. Trop/senior

Håber vi får en rigtig hyggelig februar og
ikke mindst et godt teater!

Hilsen PLA

Svalen
Tobit2.
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Birkerød
Blåmejser

Med stor mejsehilsen
                Prik                              Prop                      Era
            4582 1337                     2670 5869               4581 1378

2.
Hej søde blåmejser.

I februar måned skal vi tage fat på nogle af alle de gode
ideer i gav os ledere. Vi skal især koncentrere os om
samarbejde i kuldet og med de andre kuld. Har du
nogensinde tænkt over hvad ordet ”samarbejde” betyder?

Vi skal også gennemgå korpsets opbygning så I har helt
styr på hvordan det hele hænger sammen. Det er godt at
kende til inden vi tager på gruppetur senere i februar
måned. Der skal vi være sammen med alle de andre grene
og ledere.

Derudover skal vi arbejde med koder. Måske kan vi
opfinde vores eget hemmelige sprog?

Der er ikke møde torsdag d.13/2 pga. vinterferien og heller
ikke d. 20/2 pga. den kommende gruppetur (21.-23/2).
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Birkerød
Spirer2.

Hej Spirer

Februar måned bliver en lidt blandet måned.
Først skal  den sidste patrulje afholde deres møde
og det er Pandaerne d. 3.  Ugen efter er det
vinterferie og derfor er der ikke noget
spejdermøde d. 10., d. 17. og d. 24. skal vi øve os
på førstehjælp. Hvordan forbinder man en hånd
eller en finger, hvis man har slået den? Hvad gør
man hvis man har forbrændt sig? ... og meget
mere.

I februar skal vi også på tur sammen med alle de
andre i gruppen. Husk at der er sidste tilmelding
senest d. 3. Dine forældre og søskende kan også
komme med om søndagen, så husk at de også skal
tilmelde sig.

Med spirer hilsen

Baloo, Tubbi, Rokke og Smil

HUSK: Afbud skal meddeles direkte til en af
lederne
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Birkerød Trop
Tobit2.

Eventyret om de 14 tobitter…

Der var engang 14 små tobitter, som boede i det gule rum i den

gamle hytte langt, langt ude i den lillebitte skov, som ingen

kendte til. De kæmpede alle hårdt for at komme til at cykle

rundt på den fjerntliggende klippeø i den store Østersø, når

varmere tider kom til landet. Før det kunne lade sig gøre, skulle

de igennem en lang række farer og strabadser.

På den 6. dag i den anden måned det pågældende år skulle hele

troppen mødes når den store viser stod på tolv og den lille viste

syv. For at sikre at alt gik som planlagt, skulle ledere og

assistenter dog mødes med Staben en time før de andre. På mødet

skulle den halvdel af tobitterne, som gik under navnet Svalen,

fremføre et fortryllende teaterstykke, for at opmuntre resten af

troppen til den lange færd. Staben skulle selvfølgelig med, for at

overvåge, at alt gik rigtigt for sig!

Desuden forlød det, at tobitterne skulle lære en række

færdigheder, som de kunne få brug for til senere udfordringer, bl.a.

på den store årlige turnering i den femte måned, hvor væsner fra

mange egne strømmede til, for at vise hvad de duede til. Disse

færdigheder kunne fx tænkes at være taklinger og splejsninger, så

tobitterne kunne sætte flere stykker tov sammen eller sågar lave
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Birkerød Trop
Tobit2.

seletøj til andre væsner. Men de skulle bestemt også trænes i

hurtig hjælp til sårede og nødlidende væsner.

Efter en velfortjent pause for at fejre vinteren, skulle de 14

tobitter drage på tur omkring den 21. dag i den selv samme

måned. Sammen med væsner i alle størrelser skulle de lære at

begå sig som journalister i den store verden. De skulle opsnuse

historier, og beskrive dem for andre væsner, hvilket var en god

lærdom inden man drog ud på de vilde våger på den lille ø i den

store Østersø.

Én ting mere kunne nås den kommende måned, selvom tobitterne

fik travlt: En aften med de lidt ældre væsner omkring den 27.

dag, hvor måneden for alvor gik på hæld. De ældre skulle lære

tobitterne om vigtigheden i at huske kreativiteten og morskaben

når man var af sted i længere tider. Tobitterne ville dog få

nærmere besked om dette vigtige stævne på tropsmødet, da der

formodes at være konkurrerende væsner, som læser disse linier.

Når måneden var omme, ville de 14 seje tobitter være godt rustet

til den tredje og endnu mere udfordrende måned, og et skridt

nærmere den klippede ø langt, langt borte.
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1.
Birkerød
Trop

Hej Rødder!!!
Så er det sandelig igen blevet tid for et indlæg.
I januar blev der knoklet med knob og besnøringer. Jeg håber nu at kan de
vigtigste af dem og at I ved hvad de skal bruges til. Det er vigtigt at I er blevet
gode til besnøringer. I får brug for det til marts og april hvor der skal arbejdes
med pioner.
Inden da skal vi jo lige have overstået februar som jo er en lidt kortere måned.
Især i spejdersammenhæng pga. vinterferien.
Emnet for februar passer ikke særligt godt til årstiden. Det er nemlig båltænding.
Det er dog ikke for sjov det ligger der. Dels passer det ind og dels er det noget
mere udfordrende.
Når måneden er omme SKAL I være i stand til at indsamle optænding, brænde
mm. til at lave et bål uden kemiske eller andre hjælpemidler. Og det endda
selvom der er risiko for både sne og regn.
Det kan sagtens gøres hvis bare man har en sav, en økse og en god skarp kniv.
Der kan snittes spåner og hugges tynde træstave. Det kan også være at I kan
finde birkebark eller andet godt.
Det er alle tiders chance for at blive gode til at lave bål i svære omgivelser.
Selvom det sikkert er lidt køligt vil jeg dog stade opfordre jer til at lade et eller
flere møder gå til grunden og så laver i et kæmpebål til at holde varmen.
Der er ingen ture for troppen i februar, men PLA’erne skal dog på tur.
Ellers nærmer vi os Gilwell turen så hvis I endnu ikke har reserveret weekenden
så er det NU det skal gøres.

Ellers vil jeg lige benytte spaltepladsen til at berette lidt om vores kommende
hytte. Vi har nemlig nu fået papir på at kommunen giver os 237.000 kroner mod
at vi forlader Mantziusgården. Derudover kautionerer de for vores lån (stiller
sikkerhed, uden den kunne vi ingenting låne), samt at vi får brugsret over
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1.
Birkerød
Trop

grunden i 30 år fra den dato byggeriet er færdigt. Det burde være en smal sag at
udvide denne brugsret yderligere senere.
Derfor er hytteudvalget i fuld sving med at lave endelig kontrakt med
leverandøren af selve bjælkehytten, samt at lade vores rådgivende ingeniør lave
tegninger, byggeansøgning mm.
Planen er at der bliver støbt fundament i april og at selve hytten skal rejses i maj.
Alt det indvendige gøres så færdigt i juni (i nødstilfælde juli).
Det betyder at vi efter sommerferien gerne skulle kunne flytte ind i en ny og flot
hytte.
Der er meget arbejde før hytten er oppe at stå, men det har hjulpet meget på
udvalgets motivation at det nu ser ud til at det hele kommer til at lykkedes.
Jeg glæder mig til den står færdig.

Ang. Norges turen er der stadig enkelte af jer der ikke har givet besked om
hvorvidt i deltager eller ej. Jeg gider ikke at blive ved med at rykke jer. Kan I
ikke bare svare på om I skal med eller ej?
Hvis I er i tvivl om I har givet besked så giv den en gang til. Jeg vil hellere have
at I svarer 2 gange end 0 gange.
Det gælder helt generelt. Giv besked om jeres deltagelse uanset om I kan
deltage eller ej. Jeg bruger alt for mange kræfter på at rykke jer.

PLA-tur Lørdag-søndag den 1.-2. februar.
Tropsmøde Onsdag den 5. februar kl. 19:30 på lokalet.
PLAM Onsdag den 26. feruar kl. 19:30 på lokalet.
Næste tropsmøde Onsdag den 5. marts
Gilwell Weekenden den 14.-16. marts.

Husk at melde afbud!!! Staben



ADRESSELISTE
1. BIRKERØD GRUPPE
Hjemmeside: www.1b.dk

Ulveflokken:
ML: Kim Ørnbo (Tha) 45817043 / 40304857
MA: Jeppe Sandholt (Akela) 45817446 / 26367446
MH: Susanne Jensen (Pudmini) 45824062 / 22539585
MH: Mette Kjær (Messua) 45821133
MH: Mette Englev ( - ) 45813119 / 40560435

Juniorflokken:
JL:Mette Kjær (Messua) 45 82 11 33
JA:Sune Ingvardson (Bagheera) 22 47 72 52
JA:Lasse Arnsdorf Pedersen (Toomai) 45 81 04 07
JA:Mads Rønnest (Phao) 45 81 12 04 /26 22 97 21
JA:Sikker Rosendal (Thuu) 45 81 89 38 /27 36 07 70
JH:Michael Hansen (Addax)  6135 93 10

Troppen:
TL:Jakob Braad 45 82 42 70 /29 72 42 70
TA:Rune Jørgensen 51 88 58 97
TA:Susanne Lassen 26 81 60 94
TA:Lasse Nielsen 26 14 10 28
Mohawk:
PL:Jonas Håkan-Mose 45 82 06 67 /22 95 16 91
PA:Jeppe Arnsdorf Pedersen 45 81 04 07 /27 42 62 88
Sioux:
PL:Mads Nilausen 45 81 62 12 /22 95 63 03
PA:Andreas Esmann-Jensen45 81 27 94 /27 30 24 40

Birkerød Bjørne:
KL: Mikkel Thune 23 23 36 36

Birkerød Rover:
Rolf Ingvardson 26 18 65 12

Gruppeleder:

Jens Thygesen (Kaa) 20 11 31 14 /45 82 05 60

Gruppeassistent:
Grethe Holm 28 70 71 09/ 45 81 71 09

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

Gruppestyrelsen:
Formand:
Jens Rahbek 45 82 09 54
Kasserer:
Hanne Håkan 45 82 06 67

2. BIRKERØD GRUPPE
Hjemmeside: www.2birkerod.dk
Blåmejser:
Marianne Carlson 45 82 13 37
Marie Jenstrup (Era) 45 81 13 78
Naja Krogh Christensen (Prop) 45 81 58 69

Spirer (juniorer):
Charlotte Frost (Rokke) 28 11 47 65
Merete Rønberg (Smil) 51 94 57 37 /39 66 57 37
Peter Zetner-Møller (Baloo) 23 25 95 21

Troppen:
Pernille Pedersen (Måne) 51 90 19 11 /36 46 83 82
Anne Katrine Jørgensen (Vims) 36468382 / 29 72 83 82
Natalie Strandman (Pippi) 36 44 57 03
Sine Jørgensen (Snip) 35 85 62 66
Musvitten:
PL: Anne-Marie Appelqvist 45 82 04 67
PA: Sarah Celine Schannong 45 82 22 58
Svalen:
PL: Nina Mørch Pedersen 45 81 18 24
PA: Katrine Haupt Larsen 45 81 83 24
PA: Anne-Cathrine Skriver-Møller 45 81 46 00

Birkerød Bjørne:
Camilla Mørch Pedersen 45 81 18 24

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
Poul Henrik Appelquist (Muvin) 45 82 04 67
                                                     arb. 33 27 43 70
Ulla Houmøller (Tikki) 39 56 48 61

Hyttemor:
Helle Larsen 45 81 83 24

Gruppestyrelsen:
Formand:
Vibeke Hansen 45 81 60 90
Kasserer:
Philip Dam 45 82 97 00


