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

12. årgang nr. 1

Januar 2004

2003 var året hvor hyttebyggerierne endelig kom i gang!
Jeg vil tillade mig at spå at 2004 så bliver det længe ventede
år hvor de to nye hytter bliver indflytningsklar og taget
rigtig i brug!

GODT ARBEJDE og GODT NYTÅR!!!

1. Birkerøds hytte har fået et navn - læs mere inde i Bardunen.

GENERALFORSAMLING
i

Tirsdag den 3. februar 2004 kl. 19,30 i Birkerød.
D A G S O R D E N:
Præsentation af nuværende bestyrelse.
1.
Valg af dirigent.
2.
Beretning om Fællesudvalget (FU) v/Jens, fmd.
3.
- Folkeoplysningsudvalget (FOU) v/Jens,rep.
4.
- SSP og Kontaktudvalg for “Kultur for børn og unge” v/
Mette,rep.
5.
- fra kassereren, herunder godkendelse af regnskab v/
Mette,kass.
6.
Godkendelse af budget og fastsættelse af kontingent 2004 v/ Mette,
kass.
7.
Valg af revisor og –suppleant.
8.
Præsentation af kommende bestyrelsesmedlemmer.
9.
- valgt FOU- rep. og “tilforordnet”
10. Birkeengen
11. Behandling af indkomne forslag: Forslag skal være formanden i
hænde senest 13. jan. 04
12. Drøftelse af fællesaktiviteter i 2004 – herunder:
Birkelejr forventes afholdt 10. – 12. sep. 04 på Birkeengen.
Præsentation af Hovedudvalg og Økseløbsudvalg.
13. Fastsættelse af første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.
14. Eventuelt
Som sædvanlig slutter generalforsamlingen med, at FU serverer en lille let
anretning.
Alle FUs ledere, assistenter og formænd opfordres til at deltage!
Endelig dagsorden udsendes senest 20. jan. 04
Med venlig hilsen

2Jens, FU-fmd.

Æressiden

Tillykke siger vi alle til :
Fødselsdage - januar
2.
3.
8.
10.
26.

Karibu
Kirstine (Fniller)
Clara (Bobo)
Galago
Jacob L.
Cecilie (Pil)
29. Jakob B.
30. Camilla (Tinka)

9 år (1 spejderår)
13 år
11 år
12 år (4 spejderår)
16 år (6 spejderår)
10 år
29 år (18 spejderår)
12 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

Hej Ulve,

H. Chr. Engelsens Flok

Jeg håber at I alle har haft en god jul og at I er kommet godt ind i det
nye år. Vi er jo færdige med at tage mærket håndelag og havde en
hyggelig december måned med mange aktiviteter på Mantziusgården
og juletræssalg på vasevej. Juleferien har også budt på mange
aktiviteter omkring færdiggørelse af hytten, der jo forhåbentligt snart
kan tages i brug. Lige så snart hytten tillader det flytter vi vores møder
fra Mantziusgården ud i hytten. Selvom det er vinter er det alligevel
dejligt at kunne “smutte udenfor og lave et “bål” på spejdermøderne
og den megen plads i hytten vil også gøre møderne lidt behageligere
for os alle.
Jeg håber at I har set forårsprogrammet igennem og glæder Jer til de
mange aktiviteter som årets første halvår traditionelt byder på: Minidivi, Oak-City rally, Sct. Georgsdag, NOB Zoo-tur, Valdemarsdag og
Kræmmermarked.
Vi ledere glæder os i hvert tilfælde meget til endnu et dejligt halvår
hvor vi jo også skal have forberedt årets absolutte højdepunkt: Blå
Sommer.
Vi mødes igen til første møde efter juleferien torsdag d. 8. januar kl
17:00-19:00 på Mantziusgården.
Med spejderhilsen
Rasmus, Kirsten Raksha og Tha.
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2.

Birkerød
Blåmejser

Pip og godt nytår til alle mejser!

Så blev juletræet slukket og den sidste raket fyret af –
snøft! Men så kan vi glæde os over, at der kun er 11
måneder til næste december. Og indtil det bliver jul igen,
er der masser af nye spejderaktiviteter at tage fat på.
Januar er, som vi alle ved, en kold måned for mejser –
også for de rigtige mejser med fjer, der flyver rundt ude i
kulden. Derfor skal vi bl.a. bruge denne måned på at
lave mejse-foder til de små stakler.
Desuden skal alle have lavet deres bålkapper og
hovedpuder færdige, så de er klar til at tage med på Blå
Sommer.
Sidst, men ikke mindst, skal vi se lidt på stjerner og
kompas.
VI HOLDER FORTSAT MØDER I HYTTEN BAG
PARKVEJSKOLEN KLOKKEN 17.00-19.00, MENS VI
VENTER PÅ, AT DEN NYE HYTTE BLIVER HELT KLAR TIL
INDFLYTNING.
Husk at melde afbud, hvis der er et møde, du ikke kan
komme til!
PIP PIP fra
PRIK
45 82 13 37

PROP
26 70 58 69

BIMBO

&

BOUNTY
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Konkurrence - Hvad skal hytten hedde?
Gruppestyrelsen udskrev konkurrencen “Hvad skal hytten hedde?”, for
vores hytte skulle have et navn. Et navn, som passer til hytten, som
siger os alle sammen noget, og som ligger godt i alles munde og på
alles læber.
Nu er så konkurrencen slut, og gruppestyrelsen har fundet en vinder
blandt de mange forslag, som var blevet indsendt af både unge og
gamle spejdere og af både nuværende og tidligere ledere og sågar af
forældre. Der var mange gode forslag og mange gode argumenter for,
hvorfor hytten skulle hedde netop det foreslåede.
Gruppestyrelsens valg faldt på navnet “Naulakha”, som var blevet
foreslået af Mikkel Thune. Mikkel motiverede sit forslag ved at skrive,
at “hytten skal kaldes “Naulakha” efter det hus, som Rudyard Kipling
lod opføre i Vermont. Rudyard Kipling er den britiske forfatter, som
skrev Junglebogen, og det vil ikke være svært at forklare drengene (og
andre), hvorfor navnet vil gøre sig godt til netop vores hytte, da de jo
alle selv er opkaldt efter dyr i Junglebogen. Desuden synes jeg, at
navnet er spændende, eksotisk og mystisk, hvilket
passer godt til en hytte af stolt hviderussisk kernetømmer.”
Gruppestyrelsen ønsker Mikkel tillykke og kvitterer med et gavekort til
Spejder Sport og siger mange tak til alle, som deltog i konkurrencen.

Naulakha anno 2003

Hej Spirer

2.

Birkerød
Spirer

Så har i forhåbentlig fået nogle gode julegaver og klar til det
næste spejderår. I januar
skal vi starte det første møde
d. 5. januar med at
planlægge møder. Pandaerne
skal starte med at
afholde jeres møde d. 12.
januar derefter er
det Kaninerne d. 19. januar
og d. 26. januar
er det Svanernes tur.

Møderne i skal planlægge og afholde skal være spændende
også for de andre patruljer. Vi har i november og december
været meget på løb så derfor skal i helst finde på noget andet.
Vi skal heller ikke have nogle patruljer der kun leger på et helt
højst 2 lege pr. møde. Så mød op efter nytår med den gode
fantasi i har.
Husk der er gruppetur d. 5-7 marts. I får nærmere besked
senere – tror vi nok – for vi ved ikke noget. Det er nemlig
Helle og Muvin der planlægger og det er meget hemmeligt.
N
V

Ø

S
Med mange nytårshilsner fra
Baloo, Smil, og Rokke
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Hej Rødder!!!

1.

Birkerød
Trop

Velkommen til et helt nyt og ubrugt år : 2004.
Til forældremødet i november aftalte vi at jeg skulle gøre mere
opmærksom på betalingsfrister i mine indlæg og at vi skulle udlevere et
halvårsprogram.
Med hensyn til betalingsfrister vil jeg minde om Spejder Sports foredrag
torsdag den 5. februar. Foredraget handler om Canada. I skulle nu enten
have tilmeldt jer og betalt eller meldt afbud til jeres PLA’er, men hvis I af
en eller anden grund ikke har fået det gjort inden jul, som var fristen, så
skynd jer at give dem besked, samt 45 kr. pr. person. Både forældre og
spejdere er velkomne.
Halvårsprogrammet har I enten lige fået eller også får I det lige i starten af
januar.
Månedens emne for januar er hyttebyggeri. I stedet for jeres almindelige
patruljemøder skal I derfor dukke op ude ved hytten og hjælpe med at
bygge den. Det er altså de sædvanlige mødetider.
I skal stadig melde afbud til jeres PLA’er hvis I ikke kan komme, selvom
der vil være en anden til at styre møderne.
Tropsmøderne vil stadig handle om almindeligt spejderarbejde.
Der vil være nogen i hytten mandag og tirsdag i hele januar, fra kl. 19:0021:30 – mindst. I er altså velkomne i dette tidsrum både mandage og
tirsdage, men I er kun forventede når I ellers skulle have patruljemøde.
Derudover vil der blive arbejdet på hytten alle weekender i januar senest
fra kl. 10:00. Både I og jeres forældre er meget velkomne.
Tropsmøde
PLAM
PLAM
Næste tropsmøde
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Onsdag den 7. januar kl. 19:30 på lokalet.
Søndag den 4. januar 2004 kl. 19:30 på lokalet.
Onsdag den 28. januar 2004 kl. 19:30 på lokalet.
Onsdag den 4. februar 2004

Husk at melde afbud!!!

Staben

2.

Birkerød Trop
Tobit

Kære Tobitter

Velkommen til et nyt spejderår – håber I er kommet rigtigt godt ind i det?!
Vi glæder os meget til et spændende forår og sommer sammen med jer.
For at vi alle i troppen kan bryste os af have det mest autentiske
spejdermærke på uniformen, skal vi i januar i gang med Spejderprøven. Så
det er nu, de basale spejderfærdigheder skal pudses af! Kender du for
eksempel reglerne for flagning?!
I juli oprinder et af årets største begivenheder – Blå Sommer 2004. I denne
måned skal vi derfor også beslutte os endeligt for, hvad vi vil lave på
sommerlejren. På tropsmødet d. 14. januar skal vi lægge os fast på de
aktiviteter, vi skal stå for på Blå Sommer, så mød op og kom frit frem med
alle dine skøre, vilde og fantastiske idéer, så du også får indflydelse på
programmet for årets sommerlejr.
Og så også lige en opfordring herfra til at møde op ude på Grunden og give
en hånd med i arbejdet med den nye hytte – der er isoleret nu, så fingrene
falder ikke af af kulde. Der er nogle ved hytten hver weekend mellem kl. 1016, så duk op derude med dine forældrene eller alene – bare et par timers
hjælp en enkelt dag er en kæmpe hjælp.
Afslutningsvis en lille opsang fra jeres ledere – vil I ikke være søde at huske
at melde afbud, når I ikke kan komme til et møde?! Jeres patruljeledere og –
assistenter vil helt sikkert også sætte pris på en opringning, når I bliver
forhindret i at komme til et patruljemøde. Så ring, mail eller sms når I ikke
kan komme – det er så ærgerligt at have brugt tid og kræfter på at
planlægge noget, når der så ikke dukker nogle op...
Program
Ons 14/1, kl. 19-21: Tropsmøde – vi skal snakke Blå Sommer og Spejderprøven
Man 26/1: Tropsarrangement – vi tager på tur. I får nærmere besked

Nytårshilsner Staben

Pernille – Mobil: 51 90 19 11, Mail: pernille@pedal.dk
Sine – Tlf.: 35 85 62 66, Mobil: 22 57 51 57, Mail: sinewj@dadlnet.dk
Natalie – Tlf.: 36 44 57 03, Mobil: 22 66 44 47, Mail: nmss@ruc.dk
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Birkerød
Bjørne
Kære bjørne

Når man nu lige frem bliver opfordret til at berette om sine
mange ture til Söderåsen, vil jeg da ikke holde mig tilbage.
På trods af de mange gange jeg har besøgt dette område, er
der ét år der står særligt klart i min erindring. Det var i 1997.
Det kommer vel ikke bag på nogen. Især ikke nu hvor vi lige
har holdt julefrokost, hvor jeg sikkert har bragt netop dette år
frem ved flere lejligheder.
Nå men det der gør at jeg husker dette år særlig tydeligt, er ar
der netop dette år var en mildt sagt svag opbakning til turen. –
Ja faktisk så svag at det var tæt på at turen ikke blev
gennemført. Og det ville have været ærgerligt da netop den
årlige Södertur er en af vores mange traditioner som jeg holder
så meget af. Det har jo altid været på denne tur at det nye kuld
bamlinger gik fra bare at være bamlinger til nu at være rigtige
bjørne.
Og det er jo netop vores traditioner, som kendetegner os
bjørne, og er det som adskiller os fra alle andre klaner. Andre
klaner har da sikkert også deres egne traditioner, men jeg tror
næppe at de er lige så gode som vores. Tænk på hvor få
andre I i jeres spejdertid har mødt, som kl. 24 samles om
flagstangen for at synge en sang og udbringe en skål. Det er
nok ikke mange.
Andre af vores traditioner er knap så gamle. F.eks. vores
sommer/vinter -tidstur. Her tager vi til Birkeengen i den
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Birkerød
Bjørne
weekend hvor vi skifter fra sommertid til vintertid, og det giver
os mulighed for at samles om flagstangen to gange på én
aften.
Denne tur blev desværre ikke til noget i år. Og netop det
ærgrer mig. Det var godt nok ikke nogen gammel tradition,
men det var en god tradition. For udformningen af turen har
varieret fra år til år, og man har haft mulighed for at forme turen
som man ønskede det. Så længe man bare huskede det
vigtigste. Nemlig at samles om flagstangen de to gange.
Det kan da godt være at det bare er mig der er ved at blive
gammel og måske en smule sentimental. Og det kan da godt
være at jeg må acceptere at der kommer nye unge kræfter ind
i klanen, og jeg derfor må affinde mig med at de kommer med
nye ideer som måske går hen og bliver til nye traditioner.
Jeg mener dog stadig at der er nogle af vores gamle traditioner
som ikke må forsvinde, da det som tidligere nævnt er disse
traditioner som gør os bjørne anderledes end alle de andre.
Og det er netop på den baggrund at Söderturen i 1997 står mig
så nær. For det kan godt være at vi kun var to personer af
sted, men vi sørgede for at traditionen blev holdt også det år.
–Og så havde vi i øvrigt også en fantastisk tur...

PS. Aben går til Karen.

P.Plys
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1.

Birkerød
Gruppe

Gruppestyrelsesformanden har ordet
Tak for året der er gået!
For et år siden havde vi en leverandør af en hytte, men ikke ret
meget andet. I løbet af de sidste 12 måneder har vi fået
finansieringen på plads, fundet håndværkere, fået råhuset op at stå
med tag og startet på det indvendige arbejde.
Arbejdsweek-ender i januar.
Jeg vil gerne have så mange som muligt til at komme og give en hånd
med i januar måned. Det er hyggeligt at arbejde sammen – og det
giver motion ovenpå julemaden!
Jeg kan ikke komme med et færdigt program. Men vi skal have
udført følgende:
•
•
•
•

Færdigisolering af vægge
Tætning af vinduer
Isolering af loft samt loftsbrædder
Vask og lakering af vægge

Der vil være en arbejdsleder i hytten hver lørdag og søndag kl 1000.
Du må hellere komme senere end blive væk!
Grupperådsmøde
Vi plejer at holde grupperådsmøde i januar måned. Men vi har
besluttet at udskyde det til februar. Så er der bedre tid til at få
regnskab og årsberetninger i Bardunen. Så sæt allerede nu ind i
kalenderen:
torsdag d. 26 februar kl 1900
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Godt nytår!
Jens Rahbek

Kære blåmejser, juniorer, spejdere, seniorer og ledere!
Nu lister vi os af sted på gruppetur……..
Fredag d. 5. marts kl.19 ca. ( efter at du derhjemme har spist
aftensmad)
til
Søndag d. 7. marts om eftermiddagen.
Vi skal ud at finde melodien, der blev væk…….
Medbring udrustning til at være udendørs og til at overnatte i
hytte.
Prisen er 250 kr. for hele weekenden, som skal betales sammen
med tilmeldingen til din leder/patruljeleder senest i uge 6.
I hører nærmere om præcis mødetid og stedet hvor vi
overnatter……..
Tralla la la la la
Gruppeledelsen
--------------------klip-----------------------klip----------------------_______________ kommer
_______________ kommer ikke
forældreunderskrift:
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Naulakha
Naulakha er navnet på 1. Birkerød Gruppes hytte, som ligger på
spejdergrundene bag Hestkøbgård i den sydvestlige udkant af Birkerød By.
Naulakha er oprindeligt navnet på en sagnomspunden, indisk juvel, som der
fortælles om i Rudyard Kipling og Wolcott Balestiers roman “Naulahka – En
Historie om Vest og Øst”1. Naulakha betyder “den kostelige juvel”. Naulakha er
også navnet på det hus, som Kipling lod opføre i Brattleboro, Vermont, New
England, USA til sig og sin familie i 1893. Dette er kun noget af historien om
Naulakha og Kipling.

Kiplings amerikanske hjem, Naulakha
Naulakha er kendt over hele verden som det hus, hvor den første engelske
forfatter, der vandt Nobelprisen i Litteratur, Rudyard Kipling, boede fra 1893 til
1896. Det var her, at han skrev nogle af sine mest kendte værker, såsom
“Junglebøgerne”2, “Havets Helte”, “En Dags Arbejde” og “De Syv Have”.
Arkitekten Henry Rutgers tegnede Naulakha, men Kipling havde også en stor
finger med i husets udseende, og byggeriet af huset og indretningen af grunden
inspirerede gav ham til at eksperimentere med tømmer, beton og sten resten af
hans liv. Huset er bygget i såkaldt amerikansk tækkestil, men bærer også præg
af Kiplings år i Indien, og det er således et enestående monument over flere
kulturer. Husets værdi for eftertiden forøges ved den fortsatte tilstedeværelse af
Kiplings møbler og ejendele fra hans år i USA. På grunden er der foruden huset
også en stald, en vognport, en pavillon, et frysehus og en tennisbane.
Kipling blev født i Indien i 1865. Hans forældre var engelske og boede i Bombay.
Han blev sendt hjem til England som 6-årig, hvor han boede hos en plejefamilie,
mens han gik i skole. Han rejste tilbage til Indien i 1882 for at arbejde som
journalist og senere som redaktør ved lokale engelsksprogede aviser. Efter en
rejse gennem USA i 1889 vendte han igen tilbage til England, hvor han mødte
1

Balestier havde stavet Naulakha forkert i romanens titel, men Kipling valgte at lade fejlen
forblive efter hans død i december 1891.
2
I de to Junglebøger (1894-95) om drengen Mowglis opvækst blandt junglens vilde dyr
udtrykker Kipling eksplicit sin centrale trosbekendelse om “Loven”, der giver det enkelte individ
ret til at nyde i forhold til sin ydelse til almenvellet.
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Wolcott Balestier, en amerikansk forfatter og forlægger, som han hurtigt blev
meget gode venner med. Efter Wolcotts pludselige død i 1891 giftede Kipling sig
med hans søster, Caroline Starr Balestier.

Rudyard Kipling (1865-1936)
Da Kipling og Caroline besøgte hendes familie i Brattleboro i Vermont under
deres bryllupsrejse i 1892, blev han så betaget af egnen, at han købte over 4
hektar land af Beatty Balestier, Carolines anden bror. Efter deres bryllupsrejse
vendte Kipling og Caroline tilbage til Vermont, hvor de lejede sig ind i et lille hus,
Bliss Cottage, som lå i nærheden af den grund, hvor deres eget hus, Naulakha,
snart skulle bygges. Tiden i Bliss Cottage blev kun kort, men meget lykkelig:
Caroline fødte deres første barn, Josephine, og Kipling begyndte at skrive den
første Junglebog. Allerede i august 1893 stod Naulakha færdig, og Kipling kunne
flytte ind i huset med sin familie. Kipling skrev mange af sine mest elskede bøger
her, og parrets andet barn, Elsie, blev født her.

Den første Junglebog
Mens Kipling boede i Vermont, elskede han egnen og vandrede ofte lange ture i
bjergene. Alligevel forlod Kipling og hans familie Naulakha i 1896 og flyttede til
Rottingdean, Sussex, England, men det er en anden historie.
Læs mere om Naulakha på http://members.valley.net/~connriver/V03-3.htm!
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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

Juniorflokken:
JL:Mette Kjær (Messua)
4582 1133
JA:Lasse A. Pedersen (Toomai)
4581 0407
JA:Mads Rønnest (Phao) 2622 972 / 4581 1204
JA:Sikker Rosendal (Thuu)2736 0770/4581 8938

Troppen:
TL:Jakob Braad
2972 4270 /
TA:Rune Jørgensen
TA:Susanne Lassen
TA:Lasse Nielsen
Mohawk:
PL:Jeppe A. Pedersen 2742 6288 /
PA:Jacob Würtz Lyngbye 2662 2126/
Sioux:
PL:Rasmus A. Rahbek 2859 5752/
PA:Anders Lønberg Rahbek 2043 7719/

4582 4270
5188 5897
2681 6094
2614 1028

6135 3177/

ML:Marianne Carlson (Prik)
45 82 13 37
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
JA:Peter Zetner-Møller (Baloo)
23 25 95 21

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

KL:Camilla Mørch Pedersen
4581 2270
45 81 18 24
4582 0954

(Kaska)

Gruppeleder:

45812794

Birkerød Rover:
KL:Rolf Ingvardson

www.2birkerod.dk

4581 0407
4581 1114 Birkerød Bjørne:

Birkerød Bjørne:
KL: David Hansen

Hjemmeside:
Blåmejser (mini):

40 88 69 59

Gruppeleder:

GL:Helle Strøm

45 81 13 78

Gruppeassistent:
GA:Leif Nielsen (Akela)
GA:Poul Henrik Appelquist (Muvin)
GA:Ulla Houmøller (Tikki)

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

GL:Jens Thygesen (Kaa)2011 3114 / 45 82 05 60 Hyttemor:

Gruppeassistent:
GA:Grethe Holm

Helle Larsen
28 70 71 09/ 45 81 71 09

Hyttevagt.Matriel-Pedel:
Birger Nilausen
Michael Rom

Gruppestyrelsen:
Formand:
Jens Rahbek
Kasserer:
Hanne Håkan

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

