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1.  O G  2. B I R K E R Ø D  G R U P P E R

D E T  D A N S K E  S P E J D E R K O R P S

11. årgang nr. 7 August 2003

Oprykning i Bistrup Hegn
Hele 2. Birkerød Gruppe mødes ved P-pladsen på

Hegnsvej kl.19.00
onsdag d.6.august.

Vi slutter samme sted kl.20.30

Kære alle i 1. og 2. Birkerød. Håber I har haft en god sommer
allesammen og glæder jer til at komme i gang med det nye spejderår.
Som I sikkert allerede ved, har jeg overtaget posten som redaktør af
vores fælles blad Bardunen efter Tikki (Ulla), der har gjort det så godt
i flere år.
Jeg håber, jeg kan leve op til jeres forventninger og imødekomme jeres
ønsker for Bardunens fremtidige udformning! Hvis nogen har idéer til
ændringer/forbedringer af layout, opsætning eller andet, modtager jeg
dem meget gerne!! Indholdet er som altid op til jer - og jeg vil da lige
benytte lejligheden til at opfordre patruljerne til at lave deres egne
indlæg til bladet!

:o)  Anne Katrine (Vims)

----------------------------------------------------------------------------------------

Den nye redaktør skriver:
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B i r k e d a g  2 0 0 3

Fubi – løbFubi – løbFubi – løbFubi – løbFubi – løb
Lørdag d. 6. sept. 2003 kl. 10,00 – 14,30
Sted: Eskemose skov
Mødested: P- pladsen

Kære alle minier, tumlinge, smutter, ulve, pilte og juniorer.

Sct. Georgs Gildet har i år lavet et  sjovt eventyrløb, hvor FUBI leger med
PIPI. I kommer på turen til at høre om alle de sjove ting, som Pipi finder på,
og så skal der også løses nogle spændende opgaver.

Tag praktisk tøj på og pak din turrygsæk med mad og drikke.

Pris: 10 kr. ved tilmeldingen.

Tilmelding til din leder senest fredag d. 22. aug.

Vi glæder os til at se jer alle.
Fubihilsen fra Sct. Georgs Gildet i Birkerød.

——————klip —————klip ————klip —————klip —————

Tilmelding til Fubiløbet 2003

Navn:

Kommer_____ Kommer ikke _____  betalt 10 kr______

Forældreunderskrift:___________________________
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Tillykke siger vi alle til :

Æressiden

DEADLINE
Stof  til næste blad

senest
den 10. i måneden før

INDLÆG
sendes til

Anne Katrine Jørgensen
e-mail: bardunen@post.cybercity.dk

Fødselsdage - august

2. Meta (Tippe)  9  år
3. Lasse C.H. 27 år (18 spejderår)
6. Jeppe A.P. 16 år (5 spejderår)

Sofie 10  år
7. Barasingh 12 år (0 spejderår)
13. David 18 år (10 spejderår)
22. Lasse A.P. 19 år (11 spejderår)
26. Tantor 11 år (4 spejderår)

Marianne (Prik) 40 år
Thora (Tjep) 11  år

28, Helle Vibeke 45 år
30. Chuchundra 10 år (0 spejderår)
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Birkerød
Gruppe1.

Hyttebyggeri

Vores hytteprojekt går virkeligt godt. Vi har fået styr
på lån og finansiering, vi har fået en tidsplan for
byggeriet og aftalt de væsentligste entrepriser.
Tidsplanen lyder på at der bliver gravet og støbt
fundament i ugerne 32 – 34: fra d. 4. august til den 22.
august. Hytten bliver leveret d. 25 august og derefter
skal vi have et arbejdshold på tre personer på
byggepladsen de næste tre uger.

Tilbud:
Mulighed for at stable tømmer, bore huller, slå dyvler i,
save og hamre til loft og vægge. Hårdt arbejde.
Hyggelige timer. Fri forplejning. Ingen løn.
Arbejdstid: frit valg de fleste af ugens dage samt
week-enden.
Tag en fridag, flexdag eller hvad du kan.

Kontakt Eva Bjerregaard, tlf. 45 81 31 91 for nærmere
oplysninger.

!Vore spejdere har brug for dig !!!

Med spejderhilsen Jens Rahbek
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Birkerød
Gruppe1.

Programuddeling

Som de tidligere to år skal vi igen dele programmer ud i
Birkerød Kommune. I år har vi en aftenskole, SKJOLD,
Allerød Karateklub samt 3 foldere til sognene. Antallet
er blevet meget flot!
Vi har erfaret, at det er nødvendigt at afsætte både
lørdag og søndag d. 9. og 10. august til uddelingen. Det
giver dig til gengæld mulighed for at vælge, hvilken dag,
du bedst kan hjælpe!
Begge dage møder vi ved garagen Ludvig Jensens Vej
26. Vi arbejder fra kl. 0900 – senest kl. 1600.
Jeg regner med, at alle spejdere møder op, og så mange
forældre som muligt. En forælder i en bil kan
understøtte 2 – 3 spejdere, der deler ud.
Vi serverer noget frokost og kaffe, så vi vil gerne have
en idé om hvor mange vi bliver. Men det er ikke nogen
betingelse for at deltage, at du har tilmeldt dig!
Kontakt lige Eva Bjerregaard på tlf. 45 81 31 91.

Hvis du ikke kan møde klokken 9 (du kan jo have en
arbejdsaftale eller lignende), vil vi hellere have, at du
kommer senere end slet ikke kommer.

Med spejderhilsen Jens Rahbek
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Birkerød
Blåmejser

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

2.
Hej Blåmejser

Så gik den sommerferie. Vi håber, at I alle er friske
på at tage fat på et nyt spejderår.

Vi starter året med oprykning onsdag d. 6/8 hvor vi
jo skal sige farvel til de ældste blåmejser som skal
op og være spirer. Vi har været glade for at være
sammen med Jer og håber at I får en masse gode
oplevelser som spirer. Men vi ses jo heldigvis
engang imellem til gruppens fællesarrangementer.

Onsdag d. 13/8 skal vi sige velkommen til alle de
nye blåmejser som skal starte hos os. Det glæder vi
os til.

Husk at medbringe jeres spejder dolk hvis I har en,
og sørg for at tage praktisk tøj med til møderne da
vi skal være udendørs.
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Birkerød
Spirer2.

Hejsa alle nye og gamle Spirer

Vi starter det nye spejderår med Oprykning d. 6 august i Bistrup
Hegn. Se andet sted i bladet.

Den 11. august skal i deles ind i patruljer og planlægge møder til
de næste par møder.
Møderne skal være spændende og udendørs – så tænk lidt over
hvad du/i kunne finde på der var spændende.

Den 18. august skal Pandaerne holde deres planlagte møde.

Den 25. august skal Svanerne holde deres planlagte møde.

Se ½ årsprogrammet for spirerne på.:
2. Birkerød’s hjemmeside. Se bagsiden af Bardunen.

Alle møder i august er på grunden fra kl. 18:30 - 20:30

Husk at melde afbud hvis du ikke kan komme.

Husk i øvrigt at der er Fubi-løb den 6. Septemper og femsølyngtur
den 20-21 Septemper.

Med mange sommerhilsner fra

Baloo, Smil og Rokke
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1.Birkerød
Trop

Hej Rødder!!!
Så er det blevet august.
Dermed har vi også sagt farvel til nogle af de ældste som netop er
rykket op til klanen. Senere skal vi så hilse på 1 enkelt ny. Det siger
rygtet i hvert fald.
Mest af alt håber jeg dog at vi netop er hjemvendt fra en
fremragende sommerlejr i Norge. Jeg håber at vi fik en rigtig god tur
med godt vejr og uden uheld.
Nu hvor vi kommet hjem skulle vi faktisk meget gerne kunne se at
der er kommet gang i hyttebyggeriet. Støbningen af fundamentet
skulle være i fuld sving, eller måske endda overstået.
Hytten er blevet en smule dyrere end planlagt, så vi skal sørge for
at få vores penge hjem.
Derfor er det særdeles vigtigt at I alle hjælper til med at uddele
aftenskoleprogrammer lørdag den 9. og søndag den 10. august.
Jeg vil tro der står mere om det et andet sted i bladet.
Gruppeturen til Colleruphus ligger den 22.-23. august. Husk at
tilmelde jer. Staben har i øvrigt en overraskelse til jer, så sørg for at
deltage.
Derudover vil jeg endnu engang anbefale jer at tilmelde jer Dille-
løbet. Se mere på http://www.dille.dk
P.S. Tropsmøder er fremover første onsdag i måneden og PLAM
sidste onsdag i måneden.
Det skyldes at vi vil lave lidt om på patruljemøder og tropsmøder,
men det vil I opleve fra september og frem.

Aftenskoleprog. Uddeling lørdag den 9. og søndag den 10.
Gruppeturen Weekenden 22.-24. august
PLAM Onsdag den 27. august kl. 19:30 på lokalet
Næste tropsmøde Onsdag den 3. september

 Husk at melde afbud!!! Staben
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Til alle storspejdere, væbnere og
seniorvæbnere

Kom og vær med og se “din by” fra en anden
vinkel og højde
til et anderledes og spændende:

Lørdag d. 4. oktober

Start kl. 10 og slut kl. 17
Det foregår i Birkerød delvis på cykel.

Hvem skal have øksen med hjem for 1 år??

Der skal være min. 4 personer i patrulje/hold.

Særlig indbydelse udleveres i august.

Økseløb 2003
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Birkerød Trop
Tobit2.

Kære Tobitter

Denne udgave af Bardunen skulle gerne ligge og vente på dig,
når du kommer hjem fra sommerlejr – Så Velkommen Hjem!
Allerede nu kan vi afsløre, at der bliver  mulighed for et
gensyn med “den klippede ø i den østerste sø” så snart som i
oktober…
I det hele taget, er vi på vej ind i et spejderår, med rigtig
mange aktiviteter. Blandt andet kan vi se frem til både en
landspatruljeturnering (i påsken) og så selvfølgelig BLÅ
SOMMER (20 – 29 juli 2003). Efterårets program kan du se på
næste side.
Vi starter spejderåret med oprykning onsdag den 6 august
klokken 19 – 20.30 – vi mødes på Hegnsvej (Bistrup Hegn) Her
skal vi tage afsked med Camilla og Cathrine, som rykker op til
Bjørnene og med Anne Katrine, som tager til Canada.
Tilgengæld tager vi imod 10 nye tropsspejdere – Velkommen
til jer!
I august skal vi lære hinanden lidt bedre at kende så vi starter
året med at lave en “Blå Bog” for troppen.
Desuden skal vi træne lidt spejderviden med en omgang
hjemmelavet SpejderJeopardy.

Mange hilsner fra staben
Sine, Natalie og Pernille
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Birkerød Trop
Tobit2.

Halvårsprogram for 2. Birkerød trop
August
6. Oprykning – Arrangement for alle i 2. Birkerød
28. Tropsmøde – klokken 19 – 21 i hytten

September
5.-7. PLa-tur – Tur for patruljeledere og assistenter
29. tropsmøde

Oktober
1.PLa-møde
4.-5. Økseløb (for alle tropspejdere i Birkerød) /tropstur
uge 42 PLan – kursustilbud for alle patruljeledere og assistenter
24.-26. Bornholmertur – tur for område 1 (Nordsjælland og
Bornholm)
28. PLa-møde + tropsmøde

November
5. Andespil
7.-9. Efterårsarrangement - Divisionstur
26. Tropsmøde

December
7. Julearrangement.

Hertil kommer patruljernes egne møder.

Efterårets emner:
August: SpejderJeopardy + Blå Bog
September: Kort, kompas og GPS
Oktober: Ild + vand
November: Mørke + Lys
December: Leg + LEGO
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Birkerød
Bjørne

P.Plys

Hej alle Bjørne

Nu da Rikke så elegant har skubbet den kære lille abe over til mig,
må jeg vel hellere gøre noget ved det, så han ikke når at blive træt
at mit selskab... Meeeen det er nu lidt mærkeligt at sidde og skrive
et indlæg som først skal læses om halvanden måned eller noget i
den stil!
Anyway, i skrivende stund er de nybagte bjørnestudenter stadig på
farten (flasken) imens andre festivalbjørne er i fuld (!) gang med at
sørge for at Roskilde festival forløber som den skal (eller noget i
den stil...). Jeg selv er begyndt at tælle ned til årets sommerlejr. Det
kan godt være, at sommerlejren i år ikke bliver ligeså
stjernepsykopatisk som sidste år (det er ligesom om at bjergene
ikke er så høje i Danmark), men den bliver mindst ligeså aktiv da vi
skal cykle det meste af Nordsjælland tyndt.
Ellers kan jeg jo lige minde om at der er Mølleåsejlads d. 16-17
august, men det hører vi nærmere om når vi samles igen til august.
Jeg ved ikke hvornår det første møde afholdes men mon ikke det
falder sammen med når gymnasiet starter? I den forbindelse skal vi
også have stablet et introgrill arrangement på benene for de nye
bamlinge som rykker op til os.
Og nu kommer det spændende øjeblik..... hvem skal have aben....?
Det skal såmænd Mette Pil!

Mange sommerlige hilsner fra
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Birkerød
Gruppe1.

1. Birkerød Gruppe inviterer
sine spejdere, forældre, søskende og venner

til gruppetur på Colleruphus
i weekenden den 22.-24. august 2003.

Efter en dejlig lang sommerferie begynder vi et nyt spejderår.
Det nye spejderår indleder vi traditionen tro med en gruppetur
på Colleruphus, hvor alle spejdere, forældre, søskende og venner
i 1. Birkerød Gruppe kan deltage.
Hvornår: - I weekenden den 22.-24. august 2003.

- Ulvene, juniorerne, spejderne, seniorerne, roverne og
lederne mødes ved Mantziusgården fredag den 22.
august 2003 klokken 17.
- Ulvene, juniorerne, spejderne, seniorerne, roverne og
lederne er tilbage ved Mantziusgården søndag den 24.
august 2003 omkring klokken 14.30.
- Forældre, søskende og venner mødes på Colleruphus
lørdag den 23. august 2003 klokken 13.

Hvad: - Ulvene, juniorerne, spejderne, seniorerne, roverne og
lederne skal medbringe udstyr til overnatning i telt
under hele turen og madpakke og drikkelse til fredag
aften.
- Forældre, søskende og venner, som gerne vil
overnatte, skal medbringe udstyr til overnatning enten
i eget telt eller på en af de to sovesale i hytten.
- Der er mulighed for at købe øl og sodavand på
Colleruphus, så tag lidt penge med!

Hvorledes: - Ulvene, juniorerne, spejderne, seniorerne, roverne
og lederne mødes med køreklare cykler, hvorefter
flokkene, troppen og klanerne kører samlede til
Colleruphus.
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Birkerød
Gruppe1.

- Gruppeturen er en chance for at få en god
spejderoplevelse og for at lære spejderne og lederne
bedre at kende.
- Lørdag eftermiddag gennemføres et løb for børn,
unge og voksne med traditionelle spejderaktiviteter
rundt på grunden ved Colleruphus.
- Lørdag aften bydes der på de traditionelle
grillkyllinger, hvorefter der afholdes lejrbål. Lørdag
aften afsluttes med kaffe, saft og kage, alt imens der
vises billeder, og fortælles historier fra årets lejre og
ture. I år orienteres der også kort om korpslejren -
Blå Sommer -, som finder sted i perioden 20.-29. juli
2004 på Stevninghus ved Kliplev i Sønderjylland, hvor
vi skal teste spejderidéen.
- Søndag formiddag afholdes der løb for de mindste,
mens de ældste rydder op og gør rent i hytten.
- Søndag middag uddeles årsstjerner til spejderne.

Priser: 150,- kr. pr. spejder.
50,- kr. pr. person til aftensmad lørdag aften.
15,- kr. pr. person til morgenmad søndag morgen.
30,- kr. pr. person til frokost søndag middag.

Andet: Colleruphus ligger på Høje Sandbjergvej 11 ved
Gammel Holte. Biler skal parkeres på
parkeringspladsen på hjørnet af Gammel Holtevej og
Høje Sandbjergvej. Der er 10 minutters gang til
hytten fra parkeringspladsen.

Vi glæder os til at se Jer alle sammen!
Med spejderhilsner fra
Forældrene og lederne i gruppestyrelsen
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Birkerød
Gruppe1.

Tilmelding

Spejder: ____________________
Jeg vedlægger 150,- kr. til gruppeturen.

Mine forældre, søskende og venner kommer ____ voksne og
____ børn

til aftensmad lørdag aften ____
til morgenmad søndag morgen ____
til frokost søndag middag ____
De vedlægger i alt ____ kr.

Tilmelding og betaling skal afleveres samlet til vores madmor
Ingrid Dreholm
Lerbakken 9
3460 Birkerød
tlf. 45 81 49 05
senest lørdag den 16. august 2003.



ADRESSELISTE
Ravnsholt divisions hjemmeside: www.ravnsholt.dk

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

Ulveflokken:
ML: Kim Ørnbo (Tha) 4030 4857 / 4581 7043
MA: Jeppe Sandholt (Akela) 2636 7446 / 4581 7446
MH: Susanne Jensen (Pudmini)2253 9585 / 4582 4062
MH: Mette Kjær (Messua) 4582 1133
MH: Mette Englev ( - ) 4056 0435 / 4581 3119

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) 26 22 97 21 /  45 81 12 04
JA:Sikker Rosendal (Thuu) 22 35 36 97  / 45 81 89 38
JH:Michael Hansen (Addax)  6135 93 10

Troppen:
TL:Jakob Braad 29 72 42 70 /  45 82 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 22 95 16 91 / 45 82 06 67
PA:Jeppe Arnsdorf Pedersen 27 42 62 88/ 45 81 04 07
Sioux:
PL:Mads Nilausen 22 95 63 03 / 45 81 62 12
PA:Andreas Esmann-Jensen 27 30 24 40 / 45 81 27 94

Birkerød Bjørne:
KL: Mikkel Thune 23 23 36 36

Birkerød Rover:
Rolf Ingvardson 40 88 69 59

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) 61 30 01 36 /35 83 56 06
Naja Krogh Christensen (Prop)2670 58 69 /35 82 32 92

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
Natalie Strandman (Pippi)  22 66 44 47 / 36 44 57 03
Sine Jørgensen (Snip) 22 57 51 57 / 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 25 39 61 51 / 45 81 18 24

Birkerød Rover:
Pernille Pedersen 51 90 19 11

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

Flytning  meldes til  posthuset. Andre
ændringer til gruppelederen

Bladændringer, begge grupper:


