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. 10

November 2003

Kom til 2. Birkerøds Andespil
Onsdag den 5. november kl. 19.00
I Parkvejskolens kantine.
Alle er velkomne.
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Æressiden

Tillykke siger vi alle til :
Fødselsdage – november
2.
3.
6.
8.
11.
12.
14.
17.
18.
21.
23.
24.
25.
26.
30.

Camilla (Kaska)
Nine (Bølle)
Karait
Linea (Dino)
Emma (Rask)
Mathilde (Sola)
Tina (Banzi)
Dingo
Mikkel
Natalie (Pippi)
Chikai
Christina (Sika)
Stine (Dumle)
Pernille (Bimbo)
Raksha
Karen (Bom)
AnneSofie (Ikki)
Akela
Messua
Nina (Smut)

19 år
25 år
11 år (1 spejderår)
10 år
10 år
21 år
13 år
9 år (x spejderår)
13 år (1 spejderår)
27 år
8 år (1 spejderår)
14 år
19 år
19 år
42 år (0 spejderår)
18 år
10 år
21 år (x spejderår)
38 år (1 spejderår)
14 år
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1.og 2.
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Birkerød
Leder/senior

DEADLINE

INDLÆG

Stof til næste blad
senest
den 10. i måneden før

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

1.

Birkerød Ulve

Hej Ulve,

H. Chr. Engelsens Flok

Så fik hytten både tag, vinduer og døre. Det var rart at få lukket
efterårets våde vejr ude. Der mangler dog en del indendørs
arbejde, såsom fliser på gulve, isolering, maling, elektricitet,
VVS inden vi rigtigt kan få lov at holde vore møder indendørs.
Det er ved at blive rigtigt mørkt når vi holder ulvemøder
udendørs og det er jo også lidt hyggeligt. Vi satser på at vi kan
undgå at komme op i vore gamle lokaler i Mantziusgården da
de ikke er så velegnede til 24 raske ulve.
men normalt ville vi rykke indendøre (i Mantziusgården) efter
efterårsferien.
Vi fik afsluttet mærket, klar dig selv, og er nu gået i gang med
et nyt mærke: “Håndelag”, som vi skal køre frem til juleferien.
Håndelag går ud på at man skal lære at arbejde med sine
hænder og vi skal igang med mange spændende ting: Bygge
en drage, lave en fuglefoderskål af kokosnød, lave en
gipsmariehøne samt juledekorationer sidst på måneden.
Til sidst vil jeg gerne sige tak for sidst til de af Jer der var med
på bivuakturen ude på vores grund. Det var jo en rigtig
overlevelsestur hvor vi selv skulle bygge vores bivuak og selv
lave vores mad.
Med spejderhilsen
Mads, Rasmus,
Raksha, Pudmini og Tha
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1.

Birkerød Juniorer
Marianne Wieses Flok

Hej Tigere og Løver

Nu er vi godt i gang på lokalet. Vi bliver på lokalet indtil vores
hytte er klar. Vi har fået en ny junior på besøg og håber han har
lyst til at blive hos os. I må alle sammen gerne tage jeres venner
med til spejder hvis de gerne vil prøve det. I november starter
bandelederne og assistenterne ud med at være på tur med de
andre assistenter og ledere i divisionen. Vi skal i november også
lave vores logo færdig og så skal vi lave forberedelser til blå
sommer og vi skal have 2 gange med rolle spil, vi laver også
rollespil efter jul.
HUSK HUSK dette nu gør vi alvor af det
Når I kommer til juniormøderne er det vigtigt at spejderlommen
er i orden derfor vil vi hver gang se lommen efter hos en af jer.
Vi trækker lod.
Hvis man kommer til alle møder eller højst har meldt afbud 3
gennem på et halvt år så får man en mødeknap til sin uniform.
November
Weekend d. 1.-2.
Torsdag den 6.
Torsdag den 13.
Torsdag den 20.
Torsdag den 27.

JUPLAT tur for patruljeledere og assistenter.
T-shirts og tasker. Forberedelse til blå sommer
PLA møde kl. 21-21.15
T-shirts og tasker. Forberedelse til blå sommer
Verden er fuld af farver. Rollespil.
Verden er fuld af farver. Rollespil.

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

2.

Hej spirer

Birkerød
Spirer

Så er vinteren kommet og programmet i november måned står på
løb “kend dit flag” d. 10 november ,planlægning af hyttetur d. 21-23
november og JUPLAT d. 1-2 november.
Hytteturen skal i helt selv være med til at programlægge og det sker
d. 17. november.
Der er også andespil d. 5. november
Der er intet møde d. 3 og 24 november
Regler for spirernes møde/ture knap
Der er ca. 40 spirer møder og 8-9 ture på et spejderår.
For at få en møde/ture knap skal en spirer:
Kun melde afbud 5 gange på møder
Være med på 3-4 ture
Være udeblevne 3 gange
Hvem får så mødeknapper:
Trunte, Blip, Mickey, Tjep
Nika, Tinki, Bobo, Chap
Tillykke alle sammen!!!
Med spirer hilsen
Baloo, Smil, & Rokke
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1.

Birkerød
Trop

Hej Rødder!!!

Først og fremmest vil jeg sige et stort TILLYKKE til hele troppen med at
vi vandt økseløbet. Det var godt gået af dem der deltog.
Derudover vil jeg sige tak for en god og hyggelig pla-tur og tropstur. Dem
der deltog sagde alle at det havde været en fed tur. Det var bare synd at der
ikke var flere med.
Når I læser dette er PLA’erne kommet hjem fra PLAN kursus hvor de
formentlig har lært en masse. Derudover er en del af os kommet hjem fra
turen til Bornholm. Jeg håber den gik godt, men jeg kan altså ikke spå om
fremtiden (turen er jo ikke afholdt mens jeg skriver dette).
Derudover har vi nu haft vores første job for at tjene penge til Canada
turen. Jeg håber det gik godt, men jeg håber også at der er flere der kan
næste gang.
I november skal der arbejdes med hejkrapporter.
Ellers byder november på det årlige efterårsarrangement med divisionen. I
fik indbydelse i starten af oktober så I er forhåbentlig alle tilmeldt nu.
Onsdag den 12. november holder vi forældremøde både for jer og jeres
forældre. Vi beder ALLE om at dukke op eller melde afbud.
Søndag den 30. november tændes juletræet i Bistrup. Kom og vær med.
Måske skal I hjælpe med at spise de resterende æbleskiver.
Tropsmøde

Onsdag den 5. november kl. 19:30. Mød op ved
“Værelse med udsigt” i Rudeskov. Se www.1b.dk
hvis du ikke ved hvor det er. Husk lygte og kompas
Forældremøde
Onsdag den 12. november kl. 19:30 på lokalet
Efterårsarrangement Weekenden 7.-9. november
PLAM
Onsdag den 26. november kl. 19:30 på lokalet
Juletræstænding
Søndag 30/11 : Tænding af juletræet i Bistrup.
Husk at melde afbud!!!
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Staben

2.

Birkerød Trop
Tobit

Kære Tobitter
November måned byder på mange stolte traditioner – fra
hyggeligt Andespil til et spændende og udfordrende
Efterårsarrangement. For at starte med det rigtigt hyggelige,
så trommer Tobitterne i starten af måneden familiemedlemmer i
alle aldre sammen og drager sammen afsted til det årlige
andespil. Efter en hyggelig aften kan de bevæge sig hjemad igen
med hvis ikke en and i tasken så i hvert fald en del ekstra kage i
maven.
Og nu til det mere alvorlige... Emnet for november måned er lys
og mørke. Man kunnne forestille sig, at Tobitterne ville pakke sig
godt ind og bevæge sig ud i aftenmørket for at betragte den
smukke stjernehimmel og blive lidt klogere på historierne bag
nogle af de utallige stjernebilleder. Indenfor i varmen igen ved
stearinlysenes bløde skær øvede Tobitterne derefter
signalering med lys og lyd, så de velforberedte kunne drage
afsted på årets Efterårsarrangement.
Muligvis kunne Tobitterne også kombinere et tidligere månedens
emne – orientering – og øve sig i den svære kunst at orientere
sig i mørke – man havde før hørt, at det var noget, man muligvis
kunne få god brug for på Efterårsarrangementet...
Månedens program:
5. november, kl. 19: Andespil (Sjælsøskolens kantine)
7.-9. november: Efterårsarrangement
26. november, kl. 19: Tropsmøde

Efterårshilsner Staben
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Birkerød
Bjørne
Ærede Bjørne!
Først et lille digt:
En bjørn
Ej skrevet fik
Før han til udlandet på rejse drog afsted
Så børn
Det slog klik
For en gammel bjørn, så I nu må nøjes med
En historie og en morale – tag ved lære!
Så skal I nok også en dag blive lidt gammelbjørnesære
Og så skal I få historien, der er gammel, men sidst set på tryk (i alt fald af
skribenten) på Ingeniørens Bagsiden, 2003-08-15. Den er afskrevet i den
trykte, engelsksprogede udgave, men i disse tider, hvor alt bliver
internationaliseret, bør det ingen forhindring være (og ellers kan man vel
benytte en oversætter på internettet). Historien kommer altså her:
In ancient Greece, Socrates was well known for his wisdom. One day the great
philosopher came upon an acquaintance who said excitedly, “Socrates, do you
know what I just heard about one of your students?”
“Wait a moment,” Socrates replied, “before telling me anything I’d like you to
pass a little test. It’s called the Triple Filter Test.”
“Triple filter?”
“That’s right,” Socrates continued. “Before you talk to me about my student, it
might be a good idea to take a moment and filter what your’ going to say. The
first filter is Truth. Have you made absolutely sure that what you are about to tell
me is true?”
“No”, the man said, “actually I just heard about it and…”
“All right,” said Socrates. “So you don’t really know if it’s true or not. Now let’s
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Birkerød
Bjørne
try the second filter, the filter of Goodness. Is what you are about to tell me about
my student something good?”
“No, on the contrary…”
“So,” Socrates continued, “you want to tell me something bad about him, but
you’re not certain it’s true. You may still pass the test though, because there’s
one filter left: the Filter of Usefulness. Is what you want to tell me about my
student going to be useful to me?”
“No, not really.”
“Well,” concluded Socrates, “if what you want to tell me is neither true nor good
nor even useful, why tell it to me at all?”
This is why Socrates was a great philosopher and held in such high esteem.
It also explains why he never found out that Plato was banging his wife.

Og hvad skal man så lære af dette? Jo, moralen med historien er tydelig: Man
må ikke lægge bånd på sig og undlade at videregive viden og historier, man er
kommet i besiddelse af – tænk på den forfærdelige konsekvens af en sådan
tavshed!
Derfor (og hermed en opfordring): del din viden (og dine formodninger) med
resten af bjørnefamilien, og gør det på RYGTESIDEN på www.bjoerne.dk.
Og lad dig ikke slå ud af, at historien måske ikke er sand, om historien er god
eller dårlig (det findes der jo ingen bedre dommer til at bedømme end læsere).
Og om historien er brugbar? Ja, det er vist helt sikkert, at den er det – i alt fald
hvis den finder vej til rygtesiden!
Og så må vi jo ikke glemme at nævne, at der i november er bjørnemøder den
2., 16. og 30 (tror jeg nok), to kollefester i divisionen, Juletur for troppen(e?) i
den sidste weekend, og så skal der liiiige planlægges en divisionsjulefrokost.
Vi prøver igen: Kristian har aben – og hvis han ikke tager sig lidt sammen,
ender han med en hel Zoo derhjemme...

P.Plys
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En hilsen fra madmor

1.

Birkerød
Gruppe

Af Ingrid Dreholm
Igen i år var jeg så heldig at blive tilbudt hvervet som madmor i
forbindelse med gruppeturen på Colleruphus for tredje år i træk.
Tilmeldingerne løb planmæssigt ind - også de helt sene. Maden blev i
løbet af ugen indkøbt, trillet i indkøbsvogne til lokalet på Mantziusgården
og gjort klar til afgang fredag. Jeg skulle lige hilse fra de andre kunder i
Super Brugsen og spørge, hvor mange liter mælk vi drikker i min familie?!
I disse sparetider og med en superflot hytte i sigte havde jeg besluttet at
bytte de traditionelle æbleskiver fredag aften ud med pandekager, da det
ville blive meget billigere og mere velsmagende. Det havde dog været
væsentlig for mig at få to kritiske “pandekagedommere”, Kristian og Mads
R., til at teste de kommende Colleruphuspandekager med og uden
sukker. Min satsning på at bage 150 pandekager alene på 1½ time blev
for høj, men heldigvis hjalp Raksha med at passe den ene af mine pander
i de 2½ time, som det tog os at bage 85 pandekager til de glubske ulve,
juniorer og spejdere. Og tro mig, de faldt i drengenes smag!
Tak for at jeg må bidrage ved at være Jeres madmor!

Til vores madmor og hendes madhjælpere og til vores
kyllingestegere
Selv om vi fik sagt tak til de fleste af Jer på Colleruphus, vil vi gerne
benytte lejligheden til endnu engang at sige alle Jer, som arbejdede ude i
køkkenet og nede ved bålet, tak for, at I igen i år stillede så beredvillige
op.
Det er dejligt, at vi på denne tur ikke skal tænke på at lave mad og vaske
op, men at vi bare kan lege og hygge os i tryg forvisning om, at det klarer
I.
Så endnu engang tak for mad og tak for hjælpen!

1. Birkerøds spejdere og ledere
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1.

Birkerød
Gruppe

Gruppelederen har ordet
Blå Sommer 2004

I skrivende stund har 16 ulve tilmeldt sig korpslejren, 2 helt nye ulve
overvejer, om ikke også de skal tilmelde sig, og 2 ulve har meldt
afbud. Fra juniorerne har jeg modtaget 8 tilmeldinger og 2 afbud til
korpslejren, mens jeg har modtaget 10 tilmeldinger fra
tropsspejderne. Seniorerne har endnu ikke tilmeldt sig, men jeg er
sikker på, at mange af vores bjørne melder sig, for de vil i hvert fald
ikke gå glip af korpslejren. Jeg glæder mig over, at så mange har
tilmeldt sig, men jeg ærgrer mig samtidig over, at nogle har måttet
melde afbud, for jeg ville gerne have haft alle vores spejdere med til
årets største spejderoplevelse.
Det sidste nye om korpslejren er, at 1. og 2. Birkerød over for
korpslejrledelsen vil fremføre deres fælles ønske om at ligge i
samme klynge under lejren, for at bjørnene – både de mandlige og
de kvindelige bjørne – kan være på lejr som én klan.
Tilmeldingsfrister
Som det er de fleste bekendt, var den sidste tilmeldingsfrist til
korpslejren den 1.oktober. Alligevel var der nogle af vores spejdere,
som ikke gjorde sig den ulejlighed at overholde fristen, så vores
ledere en eller flere gange måtte minde dem om at svare ved et
møde eller ved en telefonisk opringning. Jeg har stor forståelse for,
at både vores spejdere og forældre har travlt i hverdagen – men det
har vi altså alle sammen, også vores ledere. De har mindst lige så
travlt på deres arbejde, i deres familier og med deres
fritidsaktiviteter, som alle andre har. Alligevel har de gang på gang
lyst til at arrangere en tur eller en lejr med et lærerigt indhold for
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1.

Birkerød
Gruppe

vores spejdere, fordi de gerne vil give dem nogle værdifulde
færdigheder og erfaringer, som de kan bruge både nu og senere.
Det gør vores ledere meget gerne, og de gør det ganske frivilligt.
Men når de skal bruge unødig megen ekstra tid på at rykke for
spejdernes tilmelding eller afbud til en aktivitet, så svinder deres lyst
til at fortsætte med at lave nogle gode arrangementer gradvist.
Derfor vil jeg meget kraftigt opfordre alle vores spejdere til at
overholde de tidsfrister, som lederne skriver i deres indbydelser!
Hytten
Det glædede mig overordentligt meget at se så mange af vores
spejdere, forældre gode venner til rejsegildet ude ved hytten i
begyndelsen af sidste måned. Som alle kunne se, så står hytten
der, og den er bare flot! Der bliver i øjeblikket lagt tag på hytten, og
snart bliver der også smurt et lag træbeskyttelse udvendigt på
hytten, så den kan modstå vinterens ustadige vejr. Den
træbeskyttelse, som er valgt, vil fremhæve strukturen i bjælkerne og
vil medvirke til, at hytten glider smukt ind i sine omgivelser.
I løbet af vinteren vil der stadig blive arbejdet med at gøre hytten
klar til indflytning, og der vil være arbejde nok til alle, som har lyst til
at bidrage. Der vil være både store og små opgaver, så alle kan
være med. Hytteudvalget har besluttet at samle de store opgaver i
klumper og at melde ud til vores spejdere og forældre, at det bliver i
den og den weekend, at vi arbejder, så vi får givet arbejdet en
ordentlig skalle, og så vi ikke kører sur i det. Jeg vil gerne
understrege, at det er meget vigtigt, at vores spejdere – lige fra de
yngste til de ældste – deltager i disse weekender, for at de får en
følelse af, at de har været med til at bygge hytten, og at den er
deres.
Allerede nu synes jeg, at vi har bygget en hytte, som vi godt kan
14være både glade for og stolte af.

1.

Birkerød
Gruppe

Juletræer
Igen i år sælger vi juletræer på Vasevej. Sidste år, som var det
første år med juletræssalg, var en succes, og det bliver det igen i år
og forhåbentligt også i årene fremover. Juletræssalget er en
hyggelig tradition og en god indtægt. Jeg kender endnu ikke vores
åbningstider, men de vil meget snart blive meldt ud, så vores
spejdere og forældre kan melde sig. I år vil vi prøve at gøre mere for
at vise, at det er os spejdere, som sælger juletræer. Jeg ved endnu
ikke helt hvordan, men der skal være noget mere spejderi, og så
skal vi selvfølgelig alle sammen have rigtigt røde nissehuer på!
Den 30. november er det 1. søndag i Advent, og traditionen tro
hjælper vi Bistrup Kirke og Vasevejens Butikker med at tænde
juletræet på Vasevej. Det får I også mere at vide om af Jeres
ledere.
Med ønsket om en måned med mange gode og lærerige aktiviteter

Kaa
Find din vej, og gå den!

15

ADRESSELISTE

Ravnsholt divisions hjemmeside: www.ravnsholt.dk

2. BIRKERØD GRUPPE

1. BIRKERØD GRUPPE
Hjemmeside:
Ulveflokken:

www.1b.dk

ML:Kim Ørnbo (Tha)
4030 4857 / 4581 7043
MA: Mette Englev (Raksha)4056 0435 / 4581 3119
MH:Susanne Jensen (Pudmini)2253 9585 / 4582 4062
MH: Rasmus Rahbek
2859 5752 / 45812270

Hjemmeside:
Blåmejser (mini):

www.2birkerod.dk

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

Spirer (junior):

JL:Charlotte Frost (Rokke)
28 11 47 65
JA:Merete Rønberg (Smil) 51 94 57 37 / 39 66 57 37
JL:Mette Kjær (Messua)
4582 1133
JA:Peter Zetner-Møller (Baloo)
23 25 95 21
JA:Lasse A. Pedersen (Toomai)
4581 0407
JA:Mads Rønnest (Phao) 2622 972 / 4581 1204 Tobitten (Trop):
JA:Sikker Rosendal (Thuu)2736 0770/ 4581 8938 TL:Pernille Pedersen (Måne)
51 90 19 11
TA:Natalie Strandman (Pippi) 2266 4447/ 36 44 57 03
Troppen:
TA:Sine W. Jørgensen (Snip)2257 5157/ 35 85 62 66
TL:Jakob Braad
2972 4270 / 4582 4270 Musvitten:
45 82 04 67
TA:Rune Jørgensen
5188 5897 PL: Anne-Marie Appelqvist (Fimpe)
TA:Susanne Lassen
2681 6094 PA: Gry Vesterdal (Kukki)
45 81 19 25
45 82 13 37
TA:Lasse Nielsen
2614 1028 PA: Tina Carlson (Banzi)
Mohawk:
Svalen:
45 81 18 24
PL:Jeppe A. Pedersen 2742 6288 / 4581 0407 PL: Nina Mørch Pedersen (Smut)
45 81 83 24
PA:Jacob Würtz Lyngbye 2662 2126/ 4581 1114 PA: Katrine Haupt Larsen (Stjerne)
PA: Anne-Cathrine Skriver-Møller(Bjørn) 45 81 46 00
Sioux:
PL:Rasmus A. Rahbek 28 59 57 52/ 45 81 22 70 Birkerød Bjørne:
PA:Anders Lønberg Rahbek 2043 7719/4582 0954
KL:Camilla Mørch Pedersen
Birkerød Bjørne:
45 81 18 24
KL: David Hansen
61 35 31 77/ 45 81 27 94 Birkerød Rover:

Juniorflokken:

Birkerød Rover:
KL:Rolf Ingvardson

Gruppeleder:

KL:Pernille Pedersen
26 18 65 12 Gruppeleder:
GL:Helle Strøm

36 46 83 82 / 26 83 25 02

GL:Jens Thygesen (Kaa)2011 3114 / 45 82 05 60 Gruppeassistent:
GA:Leif Nielsen (Akela)
Gruppeassistent:
GA:Poul Henrik Appelquist (Muvin)
GA:Grethe Holm
28 70 71 09/ 45 81 71 09
GA:Ulla Houmøller (Tikki)

Hyttevagt.Matriel-Pedel:
Birger Nilausen
Michael Rom

Gruppestyrelsen:
Formand:
Jens Rahbek
Kasserer:
Hanne Håkan

45 81 13 78
45 81 71 57
45 82 04 67
39 56 48 61

Hyttemor:

45 81 62 12
45 81 52 47 Helle Larsen

45 81 83 24

Gruppestyrelsen:

Formand:
Vibeke Hansen
45 82 09 54 Kasserer:
Philip Dam
45 82 06 67

45 81 60 90
45 82 97 00

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

