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

11. årgang nr. 11

Glædelig jul
og
Godt nytår
til alle i 1.og 2.
Birkerød

December 2003

Spejdernes juletræssalg på Vasevej
Køb dit juletræ hos De Blå Spejdere på Vasevej!
Du finder os ved børneinstitutionen Abildgården, Vasevej 72.

Vi sælger rødgran fra 40 til 125 kr. pr. stk.
og nordmannsgran fra 90 til 270 kr. pr. stk.
i længder fra 50 til 250 cm.
Vi sælger træerne:
- lørdag den 6. december klokken 10-16
- søndag den 7. december klokken 10-16.
- lørdag den 13. december klokken 10-16
- søndag den 14. december klokken 10-16
- lørdag den 20. december klokken 10-16
- søndag den 21. december klokken 10-16
- eller så længe vi har træer på lager!
Vi bringer solgte træer ud på alle salgsdage efter lukketid.
Udbringning af solgte træer koster kr. 30,- pr. træ.
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Med venlig hilsen
De Blå Spejdere i 1. Birkerød Gruppe
Det Danske Spejderkorps

Æressiden

Tillykke siger vi alle til :
Fødselsdag - december
6.
9.
10.
11.
12.
14.
15.
16.
18.
21.
25.
26.
28.
30.

Rolf
Addax
Susanne
Monica (Fnis)
Nicolina (Gryn)
Chil
Stina (Pluto)
Michael
Mathilde (Snufi)
Kristian
Bungar
Katrine (Blip)
Christine (Trille)
Morten
Jesper F.N.
Ferao
Dorte (Lærke)
Marie (Era)
Rikke (Gigo)
Rikki

27 år (18 spejderår)
10 år (1 spejderår)
23 år (14 spejderår)
13 år
9 år
9 år (1 spejderår)
18 år
19 år (6 spejderår)
9 år
18 år (10 spejderår)
10 år (1 spejderår)
12 år
9 år
14 år (6 spejderår)
27 år (18 spejderår)
11 år (3 spejderår)
27 år
22 år
12 år
9 år (0 spejderår)
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1.

Birkerød Ulve

Hej Ulve,

H. Chr. Engelsens Flok

Så nærmer julen sig med hastige skridt og vi har kun 3 gange
tilbage inden juleferien.
På ledersiden er der nogen nyheder. Mads Bjerregård er hoppet af
som minihjælper. Det er vi kede af idet han var til stor hjælp ved
møderne. Stor tak for den indsats du har ydet. Pudmini har planer
om at blive hjælper for juniorerne efter jul, så her kommer vi også til
at savne en altid hjælpende hånd. Vi ønsker dig held og lyke med
arbejdet for juniorerne og takker samtidig for din indsats hos
minierne. En ny minihjælper er dukket op og det er Kirsten Ægidius.
Det er altid dejligt og inspirerende at få nye ledere ind i kredsen.
Rigtig hjerteligt velkommen til Kirsten.
Vi kunne godt bruge yderligere en mandlig minihjælper, så hvis
nogen er interesserede så meld jer på banen.
November måned er gået med aktiviteter omkring mærket
„Håndelag” og vi har lavet; drager, fuglefoderskåle af kokosnødder,
gipsmarienhøner og juledekorationer. I december skal vi fortsætte
med de sidste aktiviteter for at få håndelags mærket. Det har
altsammen noget med julen at gøre. Og husk juleafslutningen
torsdag d. 18. december kl 17-19. Her er forældre og søskende
velkomne og vi hygger os med en gang gløgg og æbleskiver inden
vi ønsker hinanden god jul.

Med spejderhilsen
Rasmus, Kirsten, Raksha, Pudmini og Tha.
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2.

Birkerød
Blåmejser

Hej Mejser

Så kom December med al dens hygge og julesjov.
Hos Mejserne skal vi også mærke at det er jul og måske ser vi en
nisser? Hvem ved. I må hellere holde øjnene godt åbne.
I December skal alle dem der ikke har en bålkappe i gang med at sy
en. Jer der har en, skal måske sy en lille pude at have med på lejre.
Til det sidste møde d. 17 skal alle have lidt sødt med at spise. Så
skal vi lege, læse julehistorier og måske lede efter nissen?
Husk at melde afbud til Prop eller Prik, hvis I ikke kommer til
møderne.

Med stor mejsehilsen
Prik
4582 1337

Prop
2670 5869

Era
4581 1378
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1.

Birkerød Juniorer
Marianne Wieses Flok

Kære tigre og løver

NU har vi lavet rollespil og bande-kendetegn. Taskerne og
T-shirtsene er flotte de skal med på alle spejderture, men
må også bruge til ikke spejder formål. Vi skal i december
sælge juletræer og hygge os på lokalet. Første møde efter
jul er 8 januar.
December
Torsdag den 4.
for forældrene.
Torsdag den 11
for forældrene
Torsdag den 18
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Bolcher og andre overraskelser til mødet
PLA møde kl. 21-21.15
Bolcher og andre overraskelser til mødet
Afslutningsmøde med forældrene med
underholdning. Vi håber på at mange
søskende forældre og andre interesserede
kommer til denne hyggelige juleafslutning.

Kære Spirer

2.

Birkerød
Spirer

Den søde juletid er kommet så tæt på som den overhoved
kan være nu da vi tager fat på december måned. På vores
møder d. 1. og 8. dec skal vi lave perlekæder og støbe
lys, måske kan nået af det bruges til julegaver, hvem ved!
Vores sidste møde før juleferien er d. 15. hvor vi skal
julehygge. Det indebære at I skal huske en lille gave til
max 15,- kr, så vil vi bytte gaver på en sjov måde.
Første møde i det nye år bliver mandag d. 5 jan.

Jule spirer hilsner
Baloo, Rokke og Smil
God Jul og godt nytår
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Hej Rødder!!!

1.

Birkerød
Trop

Søndag den 30. november tændes juletræet i Bistrup. Kom og vær med.
Måske skal I hjælpe med at spise de resterende æbleskiver. Duk op 15:15.
Det slutter inden 17:00
Alle weekender før juleaften i december sælger vi juletræer på Vasevej
overfor bageren fra 10-16. Når I læser dette er der sikkert booket forældre
på, men I er velkomne til at kigge forbi. Det var super hyggeligt sidste år.
I december er der blandt andet julehygge og splejsninger på programmet.
Helt så enkel er planen dog ikke, men det bliver PLA’erne sat ind i.
Ellers vil vi gerne sige tak for et godt forældremøde. Jeg vil fremover gøre
mere ud at skrive om deadlines for betalinger i bladet, idet omfang jeg
kender dem før deadline. Mange af de andre ting vi snakkede om til
forældremødet vil vi i staben tage op til vores snarligt kommende
stabsmøde hvor vi planlægger 1. halvår 2004 i detaljer.
I skal derfor nok få besked.
Hytten er godt på vej. I skrivende stund har vi lige modtaget vinduer, døre
og en del af gulvet til hemsene. I er meget velkomne til at hjælpe
eftermiddage og weekender i december, men der er ingen tvang, det er jo
trods alt en hyggemåned.. Jeg kommer til at arbejde en del derude og
selskab er derfor meget velkomment. Det plejer at være ganske skægt
arbejde.
Juletræstænding
Tropsmøde
PLAM
Næste tropsmøde
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Husk at melde afbud!!!

Søndag 30/11 : Tænding af juletræet i Bistrup.
Onsdag den 3. december kl. 19:30 på lokalet.
Søndag den 4. januar 2004 kl. 19:30 på lokalet.
Onsdag den 7. januar 2004

Staben

2.

Birkerød Trop
Tobit

Kære Tobitter
Nu falder julesneen hvid... Nåh, uanset hvordan vejret arter sig
derude, så går vi nu ind i årets hyggeligste måned for alle, der bare
ikke kan lade glanspapiret, lerklumperne og grankvistene ligge.
Samtidig med at det bliver tid til hygge og juleri, bliver aftenerne dog
også længere og mørkere, og indendørsaktiviteter trækker
efterhånden mere end de udendørs af slagsen.
Man kunne jo passende bruge de mørke aftener til at træne både
grundlæggende spejderdiscipliner og den kreative sans, mens man
fremtryller alskens fantastiske og unikke julegaver til familie og
venner i stearinlysenes skær.
Der er gennem tiderne set mange fantasifulde gaveidéer med
udgangspunkt i spejderarbejde. Af eksempler kan nævnes knobnøglebrædt, bordskånere af tovværk, abehånds-nøgleringe og
uendeligt meget mere.
For at det hele nu ikke kun skal gå op i julehyggeri og indtagelse af
enorme mængder af pebernødder, kunne man oplagt kombinere det
hyggelige med det lidt mere seriøse og tage et mærke – en mulighed
kunne være et lege- eller kreativmærke.
I denne måned skal vi også mødes til julehygge med forældre og
søskende, så sæt kryds i kalenderen søndag d. 7. december – vi
glæder os til at se rigtigt mange af jer!
Program
Søndag d. 7. december, kl. 14-17: Tropsjulehygge med forældre og
søskende

Glade julehilsner Staben
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Birkerød
Bjørne
Kære bjørne…
For nu ikke at score hele den store zoologiske have, sætter jeg mig
ned, foran mit skriveapparat… for denne gang at skrive et indlæg til
alle de hungrende bjørne. For at fortælle videre om de selv samme.
Har der jo på det sidste været meget reklame på mails for det
verdenskendte, glamourøse og i særdeleshed hardcore
arrangement, også kaldet Söder-turen…. Det er jo som sagt stedet
hvor bamlinge bliver til bjørne. Så der er kun en ting at sige: tag
med!!
Dette var også dagen hvor en Hollandsk undersøgelse blev
offentliggjort: den forklarer at det er sundt at spille computerspil i
arbejdstiden…? Det giver en mere konkurrencepræget
medarbejder… Så til alle der nu sidder og arbejder, spil!
En kort lille notits: det var jo weekenden hvor skolen afholdte
kaffebal. I år med indslaget: tåregas! Eller også var det pebergas??
Hvem ved? Ingen åbenbart.
Nu er det vidst tid til et lille datoræs:
15 nov. Har vi klankollefest hos Valkyrierne og Jægerne.
22 nov. Klankollefest hos Birkeklan.
23 nov. Har vi et BRAG af et Bjørnemøde…
d. 06. & 20. Skal der være “farlige” julefrokoster.
Aben gives videre til Ulrik, en kendt Söder-reporter, han kan i hvert
fald nogen historier…

P.Plys
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1.

Birkerød
Gruppe

Gruppelederen har ordet
Blå Sommer 2004
Forberedelserne forud for Blå Sommer 2004 fortsætter, også i vores
gruppe. Den 1. november blev de 46 af vores spejdere og de 8 af
vores ledere, som havde tilmeldt sig lejren inden denne dato,
tilmeldt hos lejrledelsen. De af vores spejdere, som endnu ikke har
tilmeldt sig, kan stadig nå det. De skal bare have tilmeldt sig hos
mig inden den 15. februar og indbetalt det fulde deltagergebyr på
1.800 kr. inden den 1. april.
Ude i grenene arbejder vores spejdere i øjeblikket med “kokasser”
og udtænker idéer til aktiviteter, som de godt kunne tænke sig at
teste sammen med spejdere fra andre egne af landet og måske
endda fra andre egne af verden under korpslejren. Jeg glæder mig
meget til at være med til at teste både vores spejderes og andre
spejderes idéer. Den kommende korpslejr handler jo netop om at gå
på opdagelse i mulighedernes verden. Vi skal turde tage et skridt ud
i det ukendte, for hvis vi ikke er nysgerrige, kommer vi aldrig videre,
og vi udvikler os aldrig.
Der vil blive arrangeret et forældremøde i løbet af foråret næste år,
hvor vores forældre vil blive nærmere orienteret om selve lejren og
om nogle af de forhold, som de skal være opmærksomme på, når
de sender deres sønner af sted på lejr.
Juletræer
Som det stod at læse i sidste måneds udgave af Bardunen, så
sælger vores gruppe igen i år juletræer på Vasevej. Da vi solgte
juletræer sidste år var det første gang, at vi prøvede det, og jeg tør
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1.

Birkerød
Gruppe

godt sige, at det var en succes. Vi havde det hyggeligt, samtidig
med at vi tjente nogle penge til gruppen og gjorde en masse
mennesker glade. Nogle af dem, som er meget glade for vores
gruppe og for vores juletræssalg, er butikkerne på Vasevej og
Bistrup Kirke. De er så glade for os, at de har opfordret os til at
sælge juletræer igen i år og er kommet med gode idéer til, hvordan
vi kan få et endnu bedre salg i år end sidste år.
Jeg vil derfor opfordre Jer alle - både forældre og spejdere - til at
slutte op om vores juletræssalg. I skal blot tilmelde Jer to eller flere
timer, hvor I kan hjælpe med salget og være med til at sikre en solid
indtægt til gruppen, når en glad julenisse ringer Jer op inden for en
meget nærm fremtid.
På baggrund af vores erfaringer fra sidste år vil vi i år forsøge at
gøre mere ud af vores salgssted. Det skal blandt andet være mere
spejderagtigt. Vi vil prøve at tænde bål i en olietønde eller en
jerngryde, hvor de handlendes børn kan bage et julesnobrød. Det er
en aktivitet, som vores mindre spejdere kan stå for, mens vores
større spejdere og forældre kan stå for selve juletræssalget.
I skal huske at tage varmt tøj på og eventuelt tage varme drikke
med til alle, for det kan godt blive koldt, når vi står udenfor igennem
længere tid i december måned. I må også meget gerne tage
nissehuer på. Røde nissehuer står ikke bare godt til vores blå
uniform, men skaber også julestemning. Vi ses!
Med ønsket om en Glædelig Jul og et Godt og Lykkebringende
Nytår

Kaa
Find din vej, og gå den!
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Tak til alle sponsorerne ved
2. Birkerøds Bankospil
den 5.11.2003
A. Madsen
Anders Evald
Birkerød Boghandel
Birkerød Idræt
Chris Wine
Den Danske Bank
Energi 2
Lokalbanken
Mellemfolkeligt Samvirke
Nordea
Roselandia
Salon Saabye
Slagter Olsen
Tøj & Sko
Værktøjsmagasinet
Wybrandt
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Køb - Salg - Bytte
Sælges:
Brugt Fjällräven bøllehat, grøn, str. XL/61 cm
50,- kr.
Brugt Fjällräven bøllehat, blå, str. XL/61 cm
50,- kr.
Meget lidt brugt Fjällräven vindjakke m/udtagelig
fleecetrøje, sort, str. XL
1.000,- kr.
Hvis du ønsker at købe en eller flere af de ovennævnte
genstande, kan du henvende dig til Kaa på tlf. 45 82 05 60
eller på e-mail jaet@newmail.dk.

Hvis du selv har noget spejderudstyr til salg eller mangler noget, så skriv til bardunen@post.cybercity.dk.
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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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:
TA:Rune Jørgensen
5188 5897 PL: Anne-Marie Appelqvist (Fimpe)
45 82 04 67
TA:Susanne Lassen
2681 6094 PA: Gry Vesterdal (Kukki)
45 81 19 25
TA:Lasse Nielsen
2614 1028 PA: Tina Carlson (Banzi)
45 82 13 37
Mohawk:
Svalen:
PL:Jeppe A. Pedersen 2742 6288 / 4581 0407 PL: Nina Mørch Pedersen (Smut)
45 81 18 24
PA:Jacob Würtz Lyngbye 2662 2126/ 4581 1114 PA: Katrine Haupt Larsen (Stjerne)
45 81 83 24
PA: Anne-Cathrine Skriver-Møller(Bjørn) 45 81 46 00
Sioux:
PL:Rasmus A. Rahbek 2859 5752/
4581 2270 Birkerød Bjørne:
PA:Anders L. Rahbek 2043 7719/
4582 0954 KL:Camilla Mørch Pedersen (Kaska)
45 81 18 24

Juniorflokken:

Birkerød Bjørne:
KL: David Hansen

6135 3177/

Birkerød Rover:

45812794 KL:Pernille Pedersen (Mane)

Birkerød Rover:

Gruppeleder:

KL:Rolf Ingvardson

40 88 69 59 GL:Helle Strøm

Gruppeleder:

Formand:
Jens Rahbek
Kasserer:
Hanne Håkan

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

Hyttemor:

Hyttevagt.Matriel-Pedel:

Gruppestyrelsen:

45 81 13 78

Gruppeassistent:

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

51 90 19 11

45 81 62 12
45 81 52 47

Helle Larsen

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

45 82 06 67

45 81 83 24

Gruppestyrelsen:
45 81 60 90
45 82 97 00

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

