Bardunen
1. og 2. Birkerød Grupper
Det Danske Spejderkorps
11. årgang nr. 4

April 2003

Sct. Georgsdag
1. og 2. Birkerød

Traditionen tro holder 1. og 2. Birkerød grupper
Sct. Georgsdag på grundene ved Hestkøbgård.
Dag: onsdag den 23. april
Tid: kl. 18.30 – 19.30
Hvem: blåmejser, ulve, juniorer, spirer, tropsspejdere,
seniorer, rovere og ledere.
Program:
Vi skal se seniorerne vil opføre sagnet om Sct. Georg og
dragen.
Vi skal høre/se Sct. Georgsbudskabet.
Vi skal aflægge spejderløftet .
Vi skal brænde alle de dårlige tingvæk fra det gamle
spejderår.
2. Birkerød uddeler årsstjerner og andre duelighedstegn.
På gensyn til Sct. Georgsdag!
Lederne i 1. og 2. Birkerød
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1.

Birkerød Ulve
H. Chr. Engelsens Flok

Hej Ulve,
På ledernes vegne vil jeg gerne sige tak til Jer alle for en god MINI DIVI
tur til Arresøcentret i weekenden d. 21.-23. marts. Det var en perfekt
afslutning på vores mærke “Vi og verden” da vi jo netop skulle hele verden
rundt på en weekend. Vi er nu i fuld sving med at tage det næste mærke
“Lejrliv” og det har jo allerede ført til at vi har fået taget knivbeviset,
som jeg håber i har fået syet på uniformerne. MEN der venter mange flere
gode og lærerige udfordringer i “Lejrliv” mærket. Jeg kan nævne ting som:
Knob, Tovværk, Kompas, Finde vej efter kort, Bålbevis og savbevis. Det er
alt sammen noget vi skal stifte bekendtskab med i de næste måneder. OG
derudover har vi jo allerede her i april måned det at glæde os til at vi
starter ude på grunden. Det har vi gået og glædet os til hele vinteren, da
det jo godt kan være lidt “trangt” inde i lokalet på Mantziusgården. Vi
starter ude på grunden til Sct. Georgsdag lige efter påske. Til sidst en
lille opfording til forældrene idet vi jo allerede i maj måned skal til at
bygge hytte ude på grunden. Her får vi brug for at nogen stærke forældre vil
hjælpe med at bygge gennem de 3-4 uger det tager at samle hele samlesættet
af tømmer. Så vi håber meget på at nogen af Jer har tid, lyst og lejlighed
til at tage en fridag fra arbejde for at give et nap med ved hyttebygningen.
Der vil blive foretaget en samlet koordinering af hvem der kan hvornår.
Hvis vi kigger ind i starten af maj måned venter der os en dejlig tur til
ZOO, d. 4. maj. Der plejer at komme rigtig mange spejdere med til denne tur.
Sidste år var der 1700 spejdere samlet på en gang. Det er en festlig og
hyggelig dag for os alle.

Mange hilsener fra Raksha, Messua, Pudmini og Tha.
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Birkerød
Blåmejser

2.
Kære Blåmejser!

I april måned skal vi til at være mere udendørs. Derfor er det MEGET
vigtigt at I tager praktisk tøj med til møderne, så I ikke fryser. Vi skal bl.a.
på orienteringsløb og lære at lave bål.
I april måned skal vi også fejre Skt. Georgs dag. Det foregår onsdag d.
23/4 på Grunden ved Hestkøbgård. Vi skal, sammen med drengene fra 1.
Birkerød, bl.a. høre sagnet om Skt. Georg og dragen. Det plejer at være en
rigtig hyggelig aften. Læs nærmere om arrangementet et andet sted i
bladet. Pga. Skt. Georgs dagen er der ikke møde torsdag d. 24/3.
Der er heller ikke møde skærtorsdag d. 17/4.
Til sidst kan vi oplyse jer om datoerne for vores sommerlejr som i år går
til Sverige. Vi tager af sted fredag d. 27/6 og er hjemme igen tirsdag d.
1/7. I vil få de mere præcise tidspunkter når vi nærmer os sommeren. Se i
øvrigt indbydelsen side 6.

Med stor mejsehilsen
Prik
4582 1337

Prop
2670 5869

Era
4581 1378
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Sommerlejr 2003
Sted:

Värnamo i Sverige

Hvornår:

Spirer: Fra torsdag den 26/6-03 til Tirsdag den 1/7-03
Blåmejser:Fra fredag den 27/6-03 til tirsdag den 1/7-03

Tider:

På nuværende tidspunkt er der ingen faste tider men afgang for Blåmejser
fredag morgen vil være imellem kl. 8:00 –10:00 og for spirernes vedkommende
vil vi starte hiken torsdag ved 18:00 tiden.
Hjemkomst: vil være tirsdag vil være omkring kl. 17:00 – 19:00.
Pris:

600 kr. som indbetales på gruppens konto som i vil få af vide når i tilmelder jer.

Vi skal sove i telt og lave mad over bål som vi plejer på en sommerlejr.
Spirerne tager på hejk først. Pakningen af jeres bagage skal foregå i sorte sække, som
afleveres på stationen. I skal kun pakke det i rygsækken som i skal bruge til en overnatning.
Og husk i skal selv bære den.
Hvad du skal medbringe på sådan en tur står i hej junior eller hej mini. Kig i den eller spørg
din leder.
Med mange sommerlejr hilsner fra
2. Birkerød leder Mini & junior.
Når i afleverer tilmeldingen får i nærmere besked om tid m.m.
Tilmelding afleveres til din leder senest d. 14.maj
_______________Klip______________________Klip_____________
Navn______________________________
Kommer___________________________
Kommer ikke_______________________
__________________
Forældre underskrift
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2.

Birkerød
Spirer

Hej Spirer
Så er det forår og den 5-6 april er der tur i divisionen. Den 7 April
skal vi øve os på besnøringer. Den 14 og 21 April holder vi
påskeferie.
Den 23. April er der Sct. Georgsdag – det er her i får årsmærker og
duelighedstegn. Hmm måske også møde knapper – og så vidt jeg kan
se er det kun Nika indtil videre der fortjener sådan et.
Den 28 April skal vi ud og prøve noget af det vi har lært om
orientering. Vi mødes Ved børneværelset på kongevejen og der skal i
på orienteringsløb i Rude skov
Rigtig god Påske og husk at nyd foråret.
Baloo, Smil og Rokke
Husk sommerlejren 26/6-03 – 1/7-03 (Se indbydelse side 6)
Et billede fra gruppeturen 2003
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1.

Birkerød Juniorer
Marianne Wieses Flok

Hej Løver og Tigere,
nu starter det travle spejder forår med mange ture og
aktiviteter. Vi skal i april på divisionstunering og på cykeltur i
Birkerød. Vi kommer ud på grunden igen det fejre vi med bål og
lidt bålmad.
Vi har fået en ny junior det er dejligt han er allerede faldet
godt til og vi holder juniordåb sammen med vores bålaften den
10. april.
April
Torsdag den 2.
Weekend d. 5.-6.

Intet møde. Juniordivisionstunering i
weekenden.
Juniordivisionsturnering indbydelse følger.
Vi vil lege fangerne på fortet.

Herefter er møderne på grunden
Torsdag den 10.
Torsdag den 17.
Onsdag den 23.

Torsdag den 24.

Bål og juniorprøve PLA møde kl. 21-21.30
Intet møde Påske
Sct. Georgsmøde sammen med 2. Birkerød
og resten af gruppen nærmere følger. Vi
mødes på grunden.
Kend din by. Cykeltur i Birkerød medbring
cykel

Med spejderhilsen
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Tha, Phao, Sikker og Messua

Tuborgs Grønne Fond gør noget for friluftlivet

At finde vej i naturen med kort og kompas er et naturligt islæt i
spejderarbejdet for troppen i 2. Birkerød. Men nu åbner der sig
nye muligheder for pigerne idet 2. Birkerød gruppe har fået
støtte fra Tuborgs Grønne Fond til indkøb af 3 stk. GPS´ere til
brug for Troppens patruljer når de er til patruljemøde og øver
orientering eller deltager i orienteringsøvelser rundt omkring i
landet.
På billedet ses Svalen øve sig i brugen af de nye elektroniske
vejvisere.

Men husk elektronik kræver strøm, et kompas virker altid.
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1.

Birkerød
Trop

Hej Rødder!!!
Jeg vil starte med at sige tak for en god Gilwell tur. Det var super lækkert
at være af sted på tur i så fænomenalt dejligt vejr. Lad os håbe at vi bliver
lige så heldige med vejret resten af året.
Ellers håber jeg at I er kommet godt i gang med raftearbejdet. Planen er jo
at I skal fortsætte med raftearbejdet i april, så I er gode til det inden
forårsturneringen.
I kan lige så godt få reserveret weekenden den 2.-4. maj med det samme.
Der har vi nemlig tropstur. Altså en tur kun for os selv. Vi vil gerne se alle
fra troppen på denne tur.
Ca. 2 uger senere er der så forårsturnering. Det er det største
spejderarrangement i divisionen og der bliver gjort meget ud af det, så det
bør I også deltage i. Reserver derfor store bededagsferien til dette.
Husk at der stadig er et par stykker der skylder kage til tropsmødet.
Tropsmøde
Vandretur
PLAM
Tropstur
Næste tropsmøde
Forårsturneringen

Onsdag den 2. april kl. 19:30 på grunden.
Lørdag den 5. april. Vandretur med Birkegruppen. I
fik indbydelser til sidste tropsmøde.
Onsdag den 30. april kl. 19:30 på lokalet.
Weekenden den 2.-4. maj
Onsdag den 7. maj
Storebededagsferien 15.-18. maj.

Husk at melde afbud!!!

Staben
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Spejdere i Ravnsholt Division!
Er I seje nok til at prøve Kræfter
med det haarde Liv paa Søen?
Kan I leve af Beskøjter og Rom?
Hvis I tror at I har Evnerne til at være
Pirater, saa lad det komme an paa en Prøve…
Det gode Skib Walrus er ved at blive udrustet til en ny
Færd og der er brug for gæve Folk, der kan begaa sig paa
de syv Have. Maaske er det netop Jeres Patrulje der er
brug for….
Saa mød derfor op til hvervning
af den nye Besætning paa
havnen i Storedam ved
Tokkekøb Hegn i dagene
15.–18. Maj.
Kaptajn Flint 11

Praktiske Informationer:
Tidspunkter:
Patruljen skal møde op paa Parkeringspladsen paa
Stumpedyssevej i Tokkekøb Hegn (se kortudsnit)
Torsdag d. 15. Maj kl. 19.00.
Turen afsluttes paa Storedam
Søndag d. 18. Maj kl. 12.00.
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Materialer:
Hver Patrulje skal medbringe: Telt, Køkkenudstyr, 2 stk
Brandspande, Petroleumslygte, Værktøj til Lejretablering.
Naar i møder op til Starten skal I have pakket i Rygsæk,
som I selv kan bære.
Desuden skal patruljen i forvejen have lavet udklædning,
saa I også kan se ud som Pirater.
Sted:
Storedam, Hartvig-Møllersvej 1, Gunderød, 2970
Hørsholm (se Kort) Kørselsvejledning: Kør via Gunderød
ad Damsholtevej/Donsevej/Løjeltevej – der er skiltning fra
Gunderød til Storedam.
Tilmelding:
Prisen for at deltage er 250,- pr. person, som skal
indbetales til Jeres tropsleder senest den 22. april.
Hvis I har spørgsmaal saa kontakt Jeres Tropsleder, eller
Jeres DASP’er Mikkel (22 44 81 58)
eller Lal (35 85 62 66)
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Birkerød Trop
Tobit

2.
De 14 tobitter lader op og gør sig klar...

Det var en mørk og stormfuld måned, og de 14 tobitter, som efterhånden havde gået
igennem mangt og meget for at blive klar til den farefulde tur til den klippede ø i den
østerste sø, var ved at være rigtig godt trætte... De havde haft travlt den sidste tid, og
bl.a. været i Nepal og hjulpet nogle munke til at fange den farlige Yeti, som havde
hærget i årevis. Tobitterne kæmpede godt, men indfangningen blev i sidste øjeblik
forpurret af et par greenpeace-aktivister, som mente at dyret var fredet og skulle
sættes ud i naturen igen.
Ovenpå de mange strabadser, var det på sin plads, at april blev den måned, hvor
kræfterne for alvor skulle samles før den helt store prøvelse: Den store
TURNERING i maj. Turen, som skulle vise, om tobitterne var blevet helt klar til
sommerens lange færd.
Og netop i den stille tid før stormen bestod faren, men også øvelsen denne måned. 14
tobitter kunne nemlig nemt falde for fristelsen og blive dovne og ugidelige af en
måned uden de såkaldte spejderlejre. - Men ikke disse 14!!!! De ville vise, at de kunne
møde op i samlet trop til månedens to arrangementer, om end det kun var møder og
ikke de flere dage lange ekspeditioner, som de ellers så ofte havde været på i løbet af
årets første måneder.
Den 7. april ville de 14 tobitter således dukke op til mødet i hytten - de fem ledende
og assisterende tobitter kl. 18 og de øvrige ni kl. 19. De ville naturligvis alle være
påklædt til at være ude i det dejlige forårsvejr, man vidste jo aldrig hvilke krævende
opgaver staben kunne finde på at stille dem.
På den 23. dag ville tobitterne stimle sammen for at se seniorerne fremføre det
sagnomspundne stykke om den tapre Sct. Georgs gæve kamp mod dragen. De ville
ligeledes få lejlighed til at aflægge spejderløftet og afbrænde årets onde ånder sammen
med resten af gruppen (se andet sted i bladet!). Senere samme aften ville seniorpigerne
endnu engang tage sig godt af tobitterne (og IKKE den 24., som det måske kunne
14
fremgå af halvårsprogrammet). Dagens aktiviteter ville slutte omkring kl. 21, og det
ville ikke blive kedeligt!!!!

Birkerød
Bjørne
Itsi-Bitsi, tag med mig til Nepal.
Så er der postkort fra de fjerne egne, hvor risen er ”Orange”, Tvindfolk er
kortdealers, den afskylige snemand fredet og grænsevagterne taler ny-tysk. Kort
sagt – ren hygge! P.t. sidder vi ved vores pladser ”lige skråt over for” (det samme
med Irmaen) overlamaen i klosteret Khor-Biyong og ser hans ansigt blive mere
og mere grøn i samme takt som hans vandpibe bliver brugt. Ak ja, her sidder man
som ex-ryger og må lige komme med en komentar: ”Hvor er det dog dejligt ikke
at være afhængig af det pjat!” Nå! Tilbage til begivenhederne: der blev bragt lys
over den verdenskendte 126. Inys-ekspedition og Kano og Pilen tabte i
langdistance Muppet show sorteper alt imens Kronpris Frederik og Mary kom
ridende forbi. Vi nåede lige at stoppe Mads (der er blevet klippet skaldet) før han
råbte ”HOMO!” efter dem. Sikke mange ting, der sker på en ganske almindelig
dag i Nepal.
Pludselig møder man Sine i mavedanserkostume, der prøver at købe snore af alle
hun møder og AK, der tager fat i ens hånd og begynder at spontanspå – ruder 8
har vist noget med ris at gøre...
Nu er tiden snart ved at rinde ud og flyet tilbage til Danevang står parat. Men
mon ikke den næste fremtid kommer til at være munter: Far og morfar Lasse
kommer hjem og Onkel og tante Sarah tager til Budapest mens de unge nevøer og
niecer danser rundt på borden til påskefrokosten. Surt man ikke kan være med,
men et postkort fra Ungarn kan I godt regne med.
Vi vil bare slutte af med at huske på bjørnemøder den 6. og 27. samt en
Divisenior weekend den 26.-27.
Kærlige hilsner og knus fra Onkel og tante Sarah
– og selvfølgelig den gamle rare bjørn P. Plys

15

ADRESSELISTE

Ravnsholt divisions hjemmeside: www.ravnsholt.dk

1. BIRKERØD GRUPPE

2. BIRKERØD GRUPPE

Hjemmeside:
Ulveflokken:

Hjemmeside:

www.1b.dk

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

Juniorflokken:

40304857 Marianne Carlson
26367446 Marie Jenstrup (Era)
45824062 Naja Krogh Christensen (Prop)

Spirer (juniorer):

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-Jensen 45 81 27 94 / 27 30 24 40

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

KL: Mikkel Thune

23 23 36 36

Pernille Pedersen

Rolf Ingvardson

Helle Strøm

26 18 65 12

arb.
20 11 31 14 /45 82 05 60 Ulla Houmøller (Tikki)

45 81 71 57
45 82 04 67
33 27 43 70
39 56 48 61

Hyttemor:

Gruppeassistent:

28 70 71 09/ 45 81 71 09 Helle Larsen

Hyttevagt.Matriel-Pedel:

Formand:
Jens Rahbek
Kasserer:
Hanne Håkan

45 81 13 78

Leif Nielsen (Akela)
Poul Henrik Appelquist (Muvin)

Gruppeleder:

Gruppestyrelsen:

36 46 83 82 / 26 83 25 02

Gruppeassistent:

Birkerød Rover:

Birger Nilausen
Michael Rom

45 81 18 24

Birkerød Rover:
Gruppeleder:

Birkerød Bjørne:

Grethe Holm

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

45821133 Charlotte Frost (Rokke)
28 11 47 65
40560435 Merete Rønberg (Smil)
51 94 57 37 / 39 66 57 37
Peter Zetner-Møller (Baloo)
23 25 95 21

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

Jens Thygesen (Kaa)

www.2birkerod.dk

Blåmejser:

45 81 83 24

Gruppestyrelsen:
Formand:
45 81 62 12
Vibeke Hansen
45 81 52 47
Kasserer:
Philip Dam
45 82 09 54
45 82 06 67

45 81 60 90
45 82 97 00

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

