Bardunen
1. O G 2. B I R K E R Ø D G R U P P E R
DET DANSKE SPEJDERKORPS

11. årgang nr. 8

September 2003

Hyttebyggeriet er for alvor i gang på begge sider af hækken!
Hvem bliver først færdig? Og hvor langt er de nået, når bladet
her udkommer? Billedet er fra 2. Birkerøds hytte d. 14. august.
Følg med i begge projekter på gruppernes hjemmesider:
www.2birkerod.dk/hytte og www.1b.dk – hyttebyggeriet. Eller
endnu bedre ’live’ ude på Grunden! Måske mangler NETOP din
eller din mors eller fars hjælp til at gøre arbejdet helt færdigt?!

Æressiden

Tillykke siger vi alle til :
01-09
06-09
07-09
15-09
16-09
18-09
22-09
24-09
27-09
29-09
30-09

Stine (Pif)
13 år
Mads N
17 år (8 spejderår)
Søren Fischer-Madsen23 år
Henriette (Kvik)
26 år
Jacob J
13 år (3 spejderår)
Sofie (Chip)
10 år
Michelle (Glip)
19 år
Poul-Henrik (Muvin) 49 år
Peter (Baloo)
44 år
Aske
23 år (1 spejderår)
Ditte (Vaks)
11 år
Jens (Kaa)
37 år (15 spejderår)
Louise (Zazu)
10 år
Kirba
8 år (1 spejderår)
Mie (Puk)
11 år
Anne-Cathrine (Bjørn)14 år

DEADLINE

INDLÆG

Stof til næste blad
senest
den 10. i måneden før

sendes til
Anne Katrine Jørgensen
e-mail: bardunen@post.cybercity.dk
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1.

Birkerød Ulve
H. Chr. Engelsens Flok

Hej Ulve,
Det var dejligt at komme igang med spejder igen efter en
god sommerferie.
Her i september bliver det store tema selvfølgelig byggeri
af vores nye hytte. Jeg håber at i kan “narre” jeres far eller
mor til at komme over en dag og være med til at bygge
hytten. Vi har god brug for nogen hjælpende hænder. Der
er både brug for håndværkere og nogen til at supporte
arbejdet.
Vi er jo i fuld gang med at tage mærket “klar dig selv” og
har allerede lært om 1. hjælp og om at færdes i trafikken.
Politimanden var vist lidt skrap, men også noget sej, ikk’ ?
I september skal vi til at have noget mere om knob og
koder og morse. Lørdag d. 6. september har Sct. Georgs
Gildet arrangeret et sjovt eventyrløb for os. Det handler
om Pippi. Jeg håber i alle kommer til dette arrangement.
September måned sluttes af med at vi skal ud og bruge
vores sanser på et løb. Mere vil jeg ikke røbe om det på
nuværende tidspunkt.
Med spejderhilsen
Mads, Rasmus
Raksha, Pudmini og Tha
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2.

Birkerød
Blåmejser

Hej Blåmejser
Det er nu blevet september, og vi er efterhånden
ved at have lært hinanden bedre at kende. Det
betyder at vi er klar til at danne jeres nye
patruljer.
Derudover skal vi lære / blive bedre til nogle af de
basale spejderfærdigheder. Vi skal snitte, save
og tænde bål, og sidst på måneden skal I på løb
og hvor I blandt andet skal testes i hvad I har
lært.
Det er vigtigt, at I tager praktisk tøj med da vi skal
være udendørs på møderne.
Vi holder fortsat vores møder hver onsdag fra kl.
17-19 på spejdergrunden ved Hestkøbgård.
Husk at melde afbud til en af lederne hvis du ikke
kan komme til et møde.

Med stor mejsehilsen
Prik
4582 1337

Prop
2670 5869

Era
3583 5606
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1.

Birkerød Juniorer
Marianne Wieses Flok

Hej Tigere og Løver
Nu er de nye juniorer startet. Velkommen alle nye juniorer. Vi
skal igang med at lære hinanden at kende. Vi skaql også alle
sammen træne lidt på junior færdighederne og derfor laver vi i
år et raketforløb. Man kan læse om det i Hej junior men vi vil
ikke helt følge det program men fylde vores egne ting ind.
Her september skal vi på Fubiløb det er den 6. september og
det er et løb for alle spejdere i Birkerød.Derfor deltager der
også spejdere der ikke er blå samt blåspejdere fra andre
grupper (Birkegruppen og 2. Birkerød). Løbet er for alle 8- 12
årige spejdere. Løbet bliver lavet af sct Georgsgilderne som er
de gamle spejdere.
Når i kommer til juniormøderne er det vigtigt at spejderlommen
er iorden derfor vil vi hvergang se lommen efter hos en af jer.
Vi trækker lod.
Hvis man kommer til alle møder eller højst har meldt afbud 3
gannem på et halvt år så får man en mødeknap til sin uniform.
September
Torsdag den 4.
Lørdag den 6.
Torsdag den 11.
Torsdag den 18.
Torsdag den 25.

Inet møde Fubiløb i weekenden
Fubiløb
Raketforløb
Raketforløb
Raketforløb sidste ude møde vi laver bålmad

Lasse, Sikker, Mads og Mette
Husk at melde afbud hvis du ikke kommer
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Email mkjae@dadlnet.dk eller telefon 45821133/60626906

2.

Birkerød
Spirer

Hej Spirer
Så er vi kommet godt i gang med spejderarbejdet igen og
de to første patruljer har afholdt deres møder. I september
skal de to sidste patruljer holde deres møder. Først er det
Troldene d. 1 sep der skal holde deres møde. D. 6 sep er
der FUBI-løb i Eskemoseskov. Som noget nyt for spirerne,
men ikke for de gamle blåmejser, indføre vi at der ikke er
spejdermøde mandagen efter en tur eller et
endagsarrangement. Vi er dog nød til at gøre en
undtagelse her i september, da der er en del der skal på
lejrskole. Derfor holder Kaninerne deres møde D. 8 sep
og så er der intet møde d. 15 sep. (bemærk ændringen i
forhold til halvårsprogrammet). D. 20 – 21 sep tager vi på
tur til shelterne ved Femsølyng i Rude skov – tilmeldingen
skal ske på mødet d. 8 sep. Mandag d. 22 sep intet
møde. Første møde i hytten (på Birkerød Parkvej – jeg tror
ikke den anden er helt klar endnu) er d. 29 sep hvor vi
skal se på vores materialer og hvordan vi passe bedst
muligt på det, så vi syntes det er rart at brug når vi tager
på tur.
Med spirer hilsen
Baloo, Rokke og Smil
Husk at melde afbud hvis du ikke kan komme
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Fællesudvalget i Birkerød
DDS, FDF og KFUM & K-spejderne indbyder til:

Økseløb 2003
Kære storspejdere, væbnere og seniorvæbnere
I indbydes til et forrygende og anderledes - ØKSELØB 2003.
Deltag - vær med og se “din by” fra en anden vinkel - både over og
under vandet.
Det er nok konkurrence men på en morsom og hyggelig måde!
Udfordringerne er store eller små eller finurlige!

Lørdag d. 4. oktober
Økseløbet foregår i Birkerød byområde
Mødested og tid: Majpladsen kl. 10. Slutter kl. 17 samme sted.
Medbring:
Cykel i køreklar stand, 1- 2 trangia m. udstyr pr.
patrulje, påklædning efter vejret
Pris: 40 kr. pr deltager incl. frokost
Betingelser: Der skal være min. 4 personer i patrulje/hold. For at
sejle kræves at kunne svømme 200 m, hvilket dine forældre skriver
under på. Der sejles kort og med redningsvest!
Tilmelding: Til din/jeres leder
Den forsølvede økse kan vindes for 1 år.
Spørgsmål rettes til din/jeres leder
————————————————————————————————————
———————————————————————
Tilmeldingsseddel til Økseløb 2003
Navn
............................................................................Patrulje............................................................

q
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Svømme 200 m = sejltilladelse
ja
nej
.................................................................................
forældreunderskrift

Femsølyngtur

Hej Spirer
Traditionen tro skal vi på Tur til Femsølyng,
Hvor I/vi skal ud at gå med rygsæk i
Rudeskov, efter kort og sove i Bivuak/shelter.
Det er en ryste sammen tur, hvor vi også skal
hygge os.
Vi mødes lørdag d. 20/9-03 kl. 11:00 på
grunden
Søndag d. 21/9-03 er vi hjemme igen kl.
12:00 samme sted.
Pris 50 kr.
Navn
_______
Kommer
_______
Kommer ikke _______
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1.

Birkerød
Trop

Hej Rødder!!!

I skrivende stund er vi netop blevet færdige med at uddele
aftenskoleprogrammer. Vi blev færdige inden frokost søndag. Hvis
vi havde været 4 personer mere kunne vi dog være blevet færdige
lørdag. Det er lidt ærgerligt at det ikke lykkedes.
Vejret var heldigvis med os, og gruppen har nu tjent rigtigt mange
penge på det, så vi regner bestemt med også at dele ud næste år.
Efter uddelingen tog Jens og jeg (Jakob) lige ud på grunden og
fældede nogle træer. Nu burde de derfor kunne gå i gang med at
lave fundament.
Lige efter gruppeturen får vi leveret vores bjælker til hytten og så
skal der knokles. Lok endelig jeres forældre til at give en hånd.
Ellers vil jeg naturligvis sige tak for en rigtigt god sommerlejr. Jeg
synes det var en rigtig fed tur. Jeg håber I også nød turen. Ellers må
I endelig sige hvad der var skidt.
Månedens emne i september er signalering.
PLA’erne bør bemærke at PLAM ikke ligger sidste onsdag i
måneden, men allerede den 17. da staben er forhindret den 24.
Tropsmøde
Onsdag den 3. september kl. 19:30 på grunden
PLAM
Onsdag den 17. september kl. 19:30 på lokalet
PLA-tur
Fredag den 3. oktober til lørdag morgen.
Økseløb og tropsturFra lørdag den 4. oktober om morgen til og med
søndag eftermiddag.
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Husk at melde afbud!!!

Staben

2.

Birkerød Trop
Tobit

Ode til Tobitten

Kartofler, frikadeller eller solbær marmelade

Til Bornholm i dette år gik turen
Øen, hvor I lærte lidt om madkulturen
Røget sild og morgenmaden havregrød
Mad der her på øen kaldes vist den sikre
død
For havregrød med indkogt chokolade
Bør indta’s med en klat af solbær
marmelade
Der kan farve hagen og ens tænder ganske
blå
Denne ret med sundhed er det vist nok så
som så
En ret der ligger som beton i spejdermave
Det er jeres spejderleders morgengave!

I stedet leved de af mjød og sule klumper
Der i en vikingmave lå som bomber
Usundt blev det spist med Arla fløde
Og ved I havd – derfor er de alle døde!

I har kørt på cykel helt til Vang
Mon det var første eller sidste gang?
Turen ned I klared som en mis
Ved havnen fik I en kæmpe is!
Her I generered langsomt efter turen
Der for nogen var Bornholms torturen
Nogen gav det hjemve andre de fik ondt i
stjerten
Men alle klared dagen og fik bugt med
smerten

I nat det var i Per’sker at I krøb i kassen
I et rodet telt på campingpladsen
Hvor maskaren lå i hjørnet
Hvor fanden er min linse – spørger en
fortørnet
Hvor finder jeg gebisset
Hvor kan jeg få tisset
Hvor ligger mine bukser
Hvor er vor telt-instrukser
Hvor var det nu jeg smed min bluse
Hvor pokker var det nu jeg har til huse
Hvad fanden ska’ vi ha’ at spise
Jeg er vant til mer’ service!!!

I aften ska’ vi noget bedre smage
Vi skal nemlig jordens bedste pizza bage!
Den bli’r rullet ud på køkkenbordet
Og efter det med lækre sager foret
Skinke, pølser ost og lidt tomat
Jeres smagsløg slår et flik flak i spagat
Når duften fra en spejder båle bager
Hammershus I angreb vist fra landet
Laver den slags lækre pizza sager
I kravled næppe op ad klippen op fra vandet Og en duft af pizza når til næseboret
Der I kiggede på de røde mure gjort af
Og I råber alle – hele koret:
bønder
Spejderpizza gjort på bål
Der til borgen op bar sten og tønder
Det er hele turens lejr-mål
Fyldt med øl til bispens faste stok
Når vi nyder lejrens pizza-bål
Der i køknet havde fået sig en kok
Løfter glasset og si’r “SpejderSkål”!
Der ikke kendte havregrød med chokolade

Kærlig hilsen Kirsten og Erik Obel

Program for september:
5.-6. PLA-tur
29. Tropsmøde
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Birkerød
Bjørne
Allerkæreste Bjørne, gamle bjørne, nye bamlinger,
gamle bamlinger og ALT for gamle bamlinger!
Så var det mig der fik æren af at skrive sæsonens første indlæg
her i Bardunen. Jeg vil benytte lejligheden til at sige rigtig meget
velkommen til de nye bamlinger (jeg håber at I kommer til at
kunne holde os ud…) og velkommen tilbage til et efterår fuld af
fart til alle andre.
Nu har vi brugt sommeren på at vælte Roskilde og kæmpe os op
a de danske bjerge(jeg synes sommerlejeren var sød…). To
tilbagevendende sommer arrangementer, som i år, li som altid
har været en succes primært fordi det er svært ikke at ha det
hyggeligt, festeligt osv. når man er en bjørn blandt bjørne (og
bamlinger). Efter sådan en lang sommer sker der en masse
blandt bjørne, nogle er startet på nyt liv(job, skole eller
bumselivet) andre fortsætter hvor de slab(blot en sommer ældre)
Men fælles for os alle er at vi skal til at lære nogle nye at kende
og det vil der blive rig mulighed for i den kommende tid! Når i
læser dette har vi oplevet Mølleå sejlads, Dille, 1. Birkerød har
været på gruppetur og vi har holdt det andet Bjørnemøde efter
sommerferien. I denne måned er der knald på! Rolf har inviteret
os alle til at fejre at han nu er en a de mange, man må kalde
Svend(helt uden at det er noget hans forældre har døbt ham!).
aftenen inden spiller Shubidua op i TIVOLI (her vil helt sikkert
dukke en masse bjørne op – eller ihvertfald to) så har Roverne
endnu engang arrangeret en udfordring for Bjørne! –farligt og
meget erfarings indbringende, hvad angår personlige grænser…
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Birkerød
Bjørne
Kaizers Orchestra holder koncert den 18 for dem der kan li a skabe
sig tosset, eller bare gerne vil høre dem live! Fuglens far, ham vi
bl.a. har lavet udendørs-varmt-bad-i-sommerhus for, vil holde en
grave-hul-fest(noget med at grave huller og feste…)
Sidst men ikke mindst skal det nævnes at vi inden ik så længe skal
erfare hvordan det ville være, hvis bjørnene oprettede et kollektiv!!!
Det årlige klankolle står for døren, med sene aftener,
lektiehjælp(hvis man kan lokke nogen til den slags… eller tør),
morgenboller hver morgen, som Far igen i år vil stå for(håber jeg!?)
og så selvfølgelig bjørnefest om fredagen(med Shubidua tema!) og
en kæmpe fest for hele divisionen lørdag(Tema: dagen derpå?! –
ville være nemt, ikke så krævende og aldrig set før!) Så skulle det
være unødvendigt at tilføje at ALLE hjælper med oprydningen
søndag, især dem der ikke har været med til at svine… og så lige
en reminder fra sidste år: hæng ikke farvet papir op i loftet! Det ser
flot ud inden gæsterne kommer, men tidobler dine tømmermænd
dagen efter, når du skal ligge med hovedet ned i diverse rengørings
dampe!!!
Med dette lille råd vil jeg slutte for denne gang!
-liiiiiige én ting til: vi ved jo alle at der er nogle, som har mindre at
tage sig til end andre – PW har aben til at holde sig med selskab!!!
Med ønsket om et phantastisk år

P.Plys
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1.

Birkerød
Gruppe

Gruppelederen har ordet
Velkommen til nye spejdere og forældre
Jeg vil begynde med at byde alle vores nye ulve og juniorer og deres
forældre velkomne i 1. Birkerød Gruppe. Jeg glæder mig over at se så mange
nye, friske skud i gruppens to yngste grene. Jeg håber, at I - både drenge og
forældre - får mange gode oplevelser sammen med Jeres nye
spejderkammerater og deres forældre, og at I lærer mange nye og
spændende ting, som I kan bruge over alt, hvor I færdes. Jeres
spejderledere, Jeres spejderkammerater og deres forældre vil gøre deres
til, at I hurtigt føler Jer som en del af gruppen, og at I får de nødvendige
færdigheder for at kunne begå Jer som spejdere og forældre til spejdere. I
må dog også selv gøre en indsats for at blive en del af gruppen og for at blive
rigtige spejdere. I må være villige til at lære noget fra Jeres ældre
spejderkammerater - ikke bare fra Jeres spejderledere, men også fra en af
Jeres spejderkammerater, som sagtens kan være på Jeres egen alder. I skal
også kunne arbejde sammen med andre, for mange af de opgaver, som I
stilles overfor, kan kun løses af flere i forening. Derfor skal I kunne arbejde
sammen med Jeres spejderkammerater i Jeres bander eller patruljer, som
består af 5-6 spejdere. I skal gå løs på de udfordringer, som I møder, med
krum hals. Sidst, men bestemt ikke mindst skal I være aktive og deltage i så
mange af gruppens aktiviteter som muligt, for kun derved finder I ud af,
hvad det vil sige at være rigtige spejdere.
Giv en hånd med
Jeg vil dernæst rette en stor tak til de af vores spejdere og forældre, som
hjalp til med at dele aftenskoleprogrammer ud i hele Birkerød Kommune i den
anden weekend i august og dermed sikrede gruppen en god indtægt til den
daglige drift af gruppen, herunder til driften af gruppens nye hytte. Jeg vil
gerne rette en særlig tak til Eva Bjerregaard, der som forælder i
gruppestyrelsen var tovholder på uddelingen. Evas store engagement
medførte, at uddelingen både var vel tilrettelagt og vel gennemført. Jeg ville
dog gerne have set alle gruppens spejdere - både ulve, juniorer, spejdere,
seniorer og rovere – og alle gruppens forældre give en hånd med ved
uddelingen, men desværre glimrede mange af Jer ved Jeres fravær.
Jeg synes, at det er billigt at være spejder i 1. Birkerød Gruppe, både når
det gælder kontingentet, og når det gælder gebyrerne for de ture, som
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1.

Birkerød
Gruppe

gruppen og de enkelte grene arrangerer, men… Med etableringen af gruppens
nye hytte er der behov for nogle gode og faste indtægter. De kommer i form
af indbetaling af kontingent og betaling for ydelser, som vores spejdere og
deres forældre leverer ved Bistrup Sommerfest den 5. juni, Sct. Georgs
Gildets Kræmmermarked i begyndelsen af juni måned, uddeling af
aftenskoleprogrammer i begyndelsen af august måned og salg af juletræer i
løbet af december måned. Disse arrangementer er ikke blot
indtægtsgivende, men også hyggelige at deltage i. Derudover lærer
spejderne, at de skal hjælpe andre, og at de skal tage et ansvar - både for
sig selv og for deres patruljer, deres grene og deres gruppe -, og det har de
kun godt af at lære. De skal med andre ord lære, at de er en del af en
helhed, og at de må yde for at kunne nyde. Kontingentet er lavt, og det skulle
det gerne blive ved med at være, men hvis spejderne og deres forældre ikke
stiller op, så forsvinder de gode og faste indtægter, som ligger ud over
kontingentet, og så må kontingentet som en logisk følge stige, for at den
daglige drift af gruppen kan holdes i balance. Jeg håber derfor, at alle
gruppens spejdere og alle gruppens forældre kan se det fornuftige i at give
en hånd med ved de omtalte arrangementer.
Blå Sommer 2004
Jeg vil slutte med at nævne, at planlægningen af næste års sommerlejr eller
rettere korpslejr er i fuld gang - både i Korpsets lejrledelse og i gruppens
egen gruppeledelse. Jeg vil opfordre alle gruppens spejdere til at sætte et
stort, fedt kryds i Jeres kalendere ud for den 20. til den 29. juli 2004, for
da skal I på Blå Sommer på Stevninghus ved Kliplev i Sønderjylland. Det
bliver en rigtig god oplevelse! I kan følge lejrledelsens forberedelser på
Internettet på adressen www.blaasommer.dk eller på www.spejder.dk. I kan
også deltage i et Spejder Melodi Grandprix inden korpslejren, hvor I skriver
Jeres egen spejdersang. Hvis I vinder, bliver Jeres sang den næste,
officielle korpslejrsang. I kan læse mere om grandprixet et andet sted i
denne udgave af Bardunen.
Med ønsket om en måned med stort engagement og højt humør
Jens
Find din vej, og gå den!
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ADRESSELISTE

Ravnsholt divisions hjemmeside: www.ravnsholt.dk

1. BIRKERØD GRUPPE

2. BIRKERØD GRUPPE

Hjemmeside:
Ulveflokken:

Hjemmeside:

www.1b.dk

www.2birkerod.dk

Blåmejser (mini):

ML: Kim Ørnbo (Tha)
40 30 48 57 / 4581 7043
MA:Mette Englev (Raksha) 4056 0435/ 4581 3119
MH: Susanne Jensen(Pudmini)2253 9585 /4582 4062
MH:Rasmus A. Rahbek 28 59 57 52 / 4581 2270

ML:Marianne Carlson (Prik)
45 82 13 37
MA:Marie Jenstrup (Era)
61 30 01 36/ 35 83 56 06
MA:Naja Krogh Christensen(Prop)26705869/35823292

Juniorflokken:

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

JL:Mette Kjær (Messua)
45 82 11 33
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

Troppen:
TL:Jakob Braad

29 72 42 70/ 45 82 42 70

Spirer (junior):

Tobitten (trop):
TL:Pernille Pedersen (Måne)
51 90 19 11
TA:Natalie Strandman (Pippi)2266 4447 /36 44 57 03
TA:Sine W. Jørgensen (Snip)2257 5157 /35 85 62 66
Musvitten:
PL: Anne-Marie Appelqvist (Fimpe)
45 82 04 67
PA: Gry Vesterdal (Kukki)
45 81 19 25
PA: Tina Carlson (Banzi)
45 82 13 37
Svalen:
PL: Nina Mørch Pedersen (Smut)
45 81 18 24
PA:Katrine Haupt Larsen (Stjerne)
45 81 83 24
PA:Anne-Cathrine Skriver-Møller(Bjørn) 45 81 46 00

TA:Rune Jørgensen
51 88 58 97
TA:Susanne Lassen
26 81 60 94
TA:Lasse Nielsen
26 14 10 28
Mohawk:
PL:Jeppe Arnsdorf Pedersen27426288/ 45810407
PA: Jacob Würtz Lyngbye 26 62 21 26 /45 81 11 14
Sioux:
PL: Rasmus A. Rahbek 2859 5752 / 4581 2270
Birkerød Bjørne (senior):
PA:Anders Lønberg Rahbek 2043 77 19/ 4582 09 54
KL:Camilla Mørch Pedersen 25 39 61 51 / 45 81 18 24

Birkerød Bjørne (senior):
KL: Mikkel Thune

Birkerød Rover (senior):

23 23 36 36 KL: Pernille Pedersen (Måne)

Birkerød Rover (senior):
KL: Rolf Ingvardson

40 88 69 59

Gruppeleder:

Gruppeleder:
GL: Helle Strøm

Birger Nilausen
Michael Rom

Gruppestyrelsen:
Formand:
Jens Rahbek
Kasserer:
Hanne Håkan

45 81 13 78

Gruppeassistent:

GL: Jens Thygesen (Kaa) 20 113 114/ 4582 05 60 GA: Leif Nielsen (Akela)
GA: Poul Henrik Appelqvist (Muvin)
Gruppeassistent:
GA: Ulla Houmøller (Tikki)
GA: Grethe Holm
28 70 71 09/ 45 81 71 09

Hyttevagt.Matriel-Pedel:

51 90 19 11

45 81 71 57
45 82 04 67
39 56 48 61

Hyttemor:

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

45 81 83 24

45 81 60 90
45 82 97 00

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

