
BardunenBardunenBardunenBardunenBardunen

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
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God vinterferie ...God vinterferie ...God vinterferie ...God vinterferie ...God vinterferie ...

Fortvivl ikke hvis du ikke skal nogen steder i ferien!!! Der er masser af læsestof i
Bardunen i denne måned - særligt for 1. Birkerødder: Årsberetninger fra alle
afdelinger, regnskab og budget for 2003-2004 samt indkaldelse til grupperådsmøde.
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2.Birkerød, HULLABALUBALAJ

Kære alle
Har du husket at tilmelde dig til

gruppeturen?
Er du i gang med opgaven?

Minier mødes på P-Pladsen på Gasværksvej ved stationen
kl.17.25

Juniorer mødes på P-Pladsen på Gasværksvej ved
stationen kl.17.55

Spejdere mødes på P-Pladsen på Gasværksvej kl.18.30
Seniorer mødes efter nærmere aftale ved stationen

Husk at spise lidt hjemmefra
Vi skal til Gurredam Spejdercenter,Gurrevej 322 ved

Helsingør.
Spejderne overnatter i shelter fra fredag til lørdag i

nærheden. Vi andre sover i hytter.

Vi slutter søndag i Farum Arena, hvor vi skal overvære
SpejderMelodiGrandprix Finalen fra kl.12-14

Rundt om i landet har spejdere været i fuld gang med at
lave melodier og tekst til en “Blå Sommer”-sang. De

udvalgte sange synges fra 5.-7.marts i en række byer over
det ganske land og slutter altså med finalen i Farum.

Følg med på www.blaasommer.dk
Hvis du bliver hentet fra turen, skal du hentes ved Farum

Arena
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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 - februar

6. Sikker 19 år (11 spejderår)
11. Christian E. 33 år (19 spejderår)
12. Sika 8 år (0 spejderår)
13. Bekko 9 år (1 spejderår)
16. Ulla (Tikki) 37 år
17. Rikke (Fia) 23 år
25. Pernille (Måne) 27 år
26. Cathrine (Snus) 18 år
27. Nicoline (Sol) 11 år
28. Andreas H. 15 år (7 spejderår)
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Birkerød Ulve
H. Chr. Engelsens Flok1.

Hej Ulve,

Det var vel nok dejligt at vi fik flyttet vores ulvemøder ud til
Naulakha.
Selvom det er lidt primitivt og der er en del materialer til
byggeriet
omkring os så nyder vi den megen plads og det at vi kan
løbe ud på grunden ind imellem.

Februar måned er jo en rigtig mørk og kold måned hvor
vinteren er på sit højeste og vi er igang med mærket
“Vandaktivitet”. Man kunne fristes til at sige at vi burde
kalde det isaktivitet istedet. Der er planlagt en tur til
Birkerød vandværk hvor vi skal lære noget om hvor vandet
i vandhanerne kommer fra og en anden tur ned i Bistrup
kirke (hvor de jo også bruger vand - men til noget helt
andet !). Vi har vinterferie  i uge 7 (dvs. torsdag d. 12.
februar er der intet møde). Sidst på måneden skal vi lære
noget om varmt vand - idet vi skal koge et æg over bålet.

Vel mødt til en mørk men også spændede måned i den
nye hytte !

Med spejderhilsen
Rasmus, Raksha, Kirsten og Tha
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Birkerød
Blåmejser2.

//-.-/.—.-/.-././/—/./.—/…/./.-.//

Kan I læse de to første ord? Tip: I kan bruge jeres “Hej Mini” til
at tyde dem.
Så blev det februar, og det er rigtig vinter og koldt – Brrr!.
Måske bliver det vejr til en lille sneboldskamp på et af
møderne!?
Men først og fremmest skal vi bruge februar på at forberede os
til gruppeturen, der ligger i den første weekend af marts
(indbydelsen var med i januar-udgaven af “Bardunen”).
På den weekendtur skal vi nemlig ud og “finde melodien, der
blev væk”. Og til det skal vi hver især bruge et
musikinstrument, som vi laver på møderne.
Mange af jer har aldrig før været på weekendtur med
spejderne, men I skal vide, at det er rigtig sjovt; og I får lært
hinanden endnu bedre at kende.
Når vi har gjort instrumenterne færdige, skal vi også lære nogle
knob og lege nogle lege.

Kærlige hilsner og pip fra

Prik,                          Prop,                  Bimbo og Bounty
45 82 13 37               26 70 58 69

P.S. Husk at melde om du deltager på gruppeturen d. 5.-7.
marts 2004.
P.P.S. Husk at melde afbud, hvis der er et møde, du ikke kan
komme til.
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Birkerød Juniorer
         Marianne Wieses Flok1.

Hej Tigere og løver

I februar fortsætter vi med vores emne detektiver hvor vi
lærer alle de ting en juniordetektiv skal kunne for at klare sine
opgaver. Man skal kunne finde vej man skal kunne lave koder man
skal kunne behandle skade man skal forklæde sig og man skal
fange og binde forbryderne. Som noget nyt skal vi også her i
februar ikke bare lave møder til hinanden men møder for nogle
pigespejdere fra Allerød. Det glæder vi os til for i er jo meget
dygtige til at lave møder og løb for hinanden.

Februar (Detektiver)
Torsdag den 5 Detektiverne skal skjule sig. Forklædninger

og snigøvelser.
PLA-møde 21-21.15

Torsdag den 12. Vinterferie.
Torsdag den 19. Detektiverne er kommet til skade.

Førstehjælp.
Torsdag den 26. Detektiverne skal træne andre. Vi laver løb

til pigerne

Spejderhilsen

Pudmini, Lasse, Sikker og Messua

Afbud tlf. 4582113/60626906 eller email mkjaer@dadlnet.dk
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Birkerød
Spirer2.

Hej Spirer

Januar måned gik med at planlægge og afholde jeres
fantastiske møder. Der har dog sneget sig en lille ændring ind,
da vi d. 26 jan fik besøg af en fra beredskabstejensten, som
fortalte og viste os hvordan vi slukker ild korrekt, vi fik også lov
til at prøve selv. Derfor starter vi februar måned med at
svanerne af holder deres møde d. 2. D. 9 feb er der vinterferie
og derfor ikke noget møde.
Efter en forhåbentlig rigtig god ferie skal vi øve os i at være
detektiver. Dette bliver d. 16 og 23 feb og et par møder i marts
måned.

Første weekend i marts d. 5 – 7 skal vi som sagt på gruppetur,
så hvis du ikke har tilmeldt dig endnu så er sidste  frist mandag
d. 2 feb til din leder.

Med spirer hilsen

Baloo, Rokke og Smil
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1. Birkerød
Trop

Hej Rødder!!!
Før deadline havde der kun været et enkelt patruljemøde (for hver
patrulje), men der var næsten hele den ene hems i hytten blevet isoleret.
Mit gæt er at resten af januar hovedsageligt også har handlet om isolering
til patruljemøderne. Det er jo et stort projekt.
I februar er patruljemøderne også i Naulakha og meningen er selvfølgelig
at I fortsat skal hjælpe med at bygge hytten. I marts vender vi tilbage til
normale møder igen.
Det hjælper meget at patruljemøderne bruges i hytten. Det bringer os
hurtigt fremad og vi vil vel alle sammen gerne have hytten færdig så
hurtigt som muligt.
Februar byder selvfølgelig på et tropsmøde (som ikke er om hyttebygning),
samt et grupperådsmøde.
I kan læse meget mere om grupperådsmødet i bladet.
Alle spejdere på 15 år eller derovre er nu officielt en del af dette møde i
følge korpset så I må meget gerne dukke op.
I marts er der Gilwell tur. Den kan varmt anbefales. Datoerne har i fået på
halvårsprogrammet. Hvis I har fået det smidt væk kan I altid hente et nyt
på gruppens hjemmeside hvor I også kan følge med i hytteprojektet.

Tropsmøde Onsdag den 4. februar kl. 19:30 på lokalet.
Foredrag Torsdag den 5. holder Spejder Sport foredrag om

Canada
PLAM Onsdag den 25. februar 2004 kl. 19:30 på lokalet.
Grupperådsmøde Torsdag den 26. februar kl. 19:00 på lokalet.
Næste tropsmøde Onsdag den 3. marts 2004

Husk at melde afbud!!! Staben
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Birkerød Trop
Tobit2.

Kære Tobitter

I denne mørke vintertid kan man jo godt gå hen og blive lidt trist, men
det er der heldigvis råd for... En fest spreder altid godt humør, og
derfor skal vi her i februar fejre fastelavn med en fantastisk trops-
fastelavnsfest!

Så lad fantasien få frit spil og ifør dig din mest fantastiske, skøre,
opfindsomme kreation og mød op til en festlig aften i selskab med alle
dine med-tobitter og ledere og se, hvad dine PLA’er har fundet på i
dagens anledning.

Lidt seriøse skal vi dog også være, og hvis ikke alle krydserne er sat
på spejderprøven endnu, er det ved at være på tide at få udfyldt
hullerne og syet spejderprøve-mærket på uniformen.

Rigtigt god vinterferie til alle dem, der er så heldige... Vi glæder os til
at se jer i festligt lag lørdag d. 21.!

Og husk nu stadig det med afbuddet – du kan også melde afbud til
din PLA, der giver beskeden videre til os i Staben.

Månedens program:
Tirsdag d. 3. eller torsdag d. 5.: Festplanlægningsmøde for PLA’erne
Lørdag d. 21.-søndag d. 22.: Trops-fastelavnsfest med overnatning – I

 får nærmere besked om tid og sted

Festhilsner Staben
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Birkerød
Bjørne

P.Plys

Kære Bjørne… 
 
Ktr4påAVy9f3Big0Epl2S5A7Åkjh3KYGr5d2HFQø5b1U6Og3ygææ5Y2bøojA4HuD0%uoy4iæF9

agfd2bÅ2yu2caqs5ww3øm4iiv2n4cyb6you2oøf7ewqg1pæøa2IYUH3hAM4øv1k0io2KøyWA8HJ

NA4kijy1læl3b7HeAp4geikA0KKKE2Da2aæz3å8ouy2IEAk9heib5bbB3khD1X6hæøm3HeaNø7K

KK3hv2eil9fwq4h4fekm3jfbÅ6Ld7ypq2z5E0at3ekou4H9hæØDa4HeD0* 

eHC1K3jUB4Gfas4eæø3HeP8H5A9laeh3ty2guk7yEd3eæa4emz3W9Hål4heYvA3Epb0U2SX1Hø

gr8HHHH5NBVe4eOa2fon3yvk2go5ej8åØ1Læ4Om9Eda3AEI4Åa1ea5h4lyd8Fve4iJD5G1yB4O

UY2eu0Yzx4F7DCPA4HaVo5guK4LSD3E2m6ehjk4p5gfd3sdca2tare5tuk1lolf3HG2OIT5FGDS4

K2Øjh1F4ver8ÅØÆ3aiG8vgÆ2køft1otea5ijæ3oki4f3hikl4Pl2ueh3K9kjhf1kade5yt2urf4T3lEpn5H

NB5G2FAS8* 

BVAX4ÆØÅ3HEB8C2Ega5GFL2T4UU1Hyup5v3jæpl8K3Hed8ølp1w5e6hbva3hb4yuh2o4hg5uy

g2U8 ”Hvis man vil have et godt helbred, skal man lade være med at springe ud fra meterhøje 

ting” 

E2HG1mihk7hu2vygf2jikl1h8Atk4k9ijhg4waey2oiøm1sed5im3t0adr4p4måb9CVGe3h5låæø3n5de

s6HEAYå7eah3HyG1Ko5åø0ghik4EAI5huj8ye1k3eåf1F5Y8%djf1EdY5hI1gihh7akh4f8umdg4H

A3kim3d9MSdg3kdE4sdg1ÆkØ5p9buug1kOÆvu9ku4u7 ”Hvis man vil være tynd, skal man 

bare spise alt det, der er udsolgt” 

*klOG3Aeu5num8ki3E8KnØ3UM2AHJ2eæk4muohi8Mni3SaGH5aley5AFE3age2m5mokg3cw2u

ib3D8MNKt2Mopø4ed5umn1m4Myng4mnF3H5hah9hk8Yju3mohi1Dem2mukh5MN3yiM5DFGh

2d3Agt4mnk4munh4mn5KLJø2m1y9%im4Beaha4mun9yA1kO4Om9m3mon6s3im3mng4EYU4æ

o0uMVf4mYEA3Oæøv3koh5uh8h3nuhn5munk1M3Muk9Ukmd4mo4ui1kikd5wq3øk5ææJ9%h2m

on0uhj4g5nuh0MKJH4m1mug9m4U8miKK1GH5kimw5hukn2M8hkjS3mn1uk5U8o3GD2julg7m

nbv4FGje1uoi5FER2Æpl5mi4Yj0ÆÅ5ku2Yf6Lomg3MN1UIk5m7jhg4EDyF1yuæ3koH1H4Huk6

eHJ3m4UK9des4mn2UIh5i3md3ouB5k8ole2Gyha4Kæl2Q4dfg2u4N7* ”Hvis der er en, man 

gerne vil være kæreste med, kan man bare vise hende/ham rundt over det hele.” 

EAy2Uoq8gfrT3BNHu3Hn3HJq8Ae2kO3Uk9MNhq3wwE2mnk5OkU4w3kuj8poæG2muoGY0’F

ght3Da5Um3mng6Uk4BV2W2humj5KLQ2j1uj2MNW6’mtdU3mn1jdf4k6ÅÆø4gef3AdT8%fgD3

Oki2ne3HuMK9De3MOkh1Y4Hg1Uk4OÅh9Uk5AEI4umI7uoH3hAEhu8* ”Jeg har samme 

holdning til matematik. Alt det med x’er og y’er var noget pjat.” 

 

PS. Aben går til Sikker  



11

Hermed indkaldes til ordinært grupperådsmøde 2004. Det vil foregå torsdag d.
26. februar kl 1900 i lokalet. Vi er jo endnu ikke flyttet ud i Naulakha, selv om jeg
håber, at vi på det tidspunkt begynder at kunne se enden på byggeriet.

Det Danske Spejderkorps har sidste år vedtaget nye love for korpset. Det
betyder, at vi på grupperådsmødet 2004 bliver stillet overfor mange nye
valgmuligheder. Som eksempler: Der er mulighed for at ændre inddelingen i
gruppen, så spejderne arbejder mere emneorienteret end aldersorienteret. Der
skal være større repræsentation af unge (15 – 23 år), og vi skal vælge
repræsentanter direkte til korpsrådet.

Gruppestyrelsen (som for øvrigt for fremtiden kommer til at hedde Bestyrelsen),
har holdt møde d. 13. januar, hvilket er efter indleveringsfristen til Bardunen.
Derfor kan jeg ikke i dette indlæg sige, hvad vi konkret vil anbefale til
grupperådsmødet. Specielt kan jeg ikke sige, hvordan holdningen er til det totale
genvalg af bestyrelsen. Jeg kan dog personligt sige, at jeg vil genopstille til
formandsposten endnu en periode.
Jeg kan dog oplyse, at Jens Thygesen og jeg er enige om at forsøge at arbejde
videre uden de større ændringer her og nu. Men det er gruppestyrelsen som
helhed, der skal være enige.
Herefter følger dagsordenen for grupperådsmødet:

Dagsorden
1. Valg af dirigent og referent.
2. Beretning fra gruppeledelsen.
3. Beretning fra gruppestyrelsen. Herunder nye love og regler.
4. Regnskab for 2003.
5. Indkomne forslag.
6. Beslutninger om de kommende år:
a. Større nye aktiviteter: hyttestatus og udflytning. Udsendelse af Bardunen.
b. Gruppens visioner for udviklingen
c. Budget for 2004.
7. Fastsættelse af antal medlemmer af bestyrelsen.
8. Valg af bestyrelse.
Alle er i princippet på valg.
9. Valg af to medlemmer til korpsrådet.
10. Valg af fem medlemmer til divisionsrådet.
11. Valg af revisor og revisorsuppleant.
12. Eventuelt.

Med venlig hilsen
Jens Rahbek

Grupperådsmøde i 1. Birkerød torsdag d. 26. februar
Kære forældre, spejdere med en alder af mindst 15 år samt ledere!
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Minierne
Forårets to spejdermærker var: “Vi og verden” samt “Lejrliv”. Lejrliv var valgt for at vi
kunne øve os på sommerlejren til Norge.

Af gode og spændende ture og aktiviteter i foråret skal jeg nævne: Besøg på
brandstationen og Birkerød kirke, Minidivi på Arresøcenteret, NOB Zoo tur, Oak City
Rally hvor vi fik en flot 6. plads, Minitur på grunden i Kr. himmelfartsferien, Bistup
sommerfest samt Valdemarsdag.
På sommerlejren i Norge var der fire ulve med: Sheeta, Kala Nag, Tavi og Bekko. De
beretter, at det var en meget stor oplevelse.

Efterårets to spejdermærker var: “Klar dig selv” og “Håndelag”. Fra efteråret vil jeg
fremhæve følgende aktiviter og ture: Uddeling af aftenskoleprogrammer,
Colleruphusturen, FUBI løbet ved Sjælsø, Bivuaktur i 5 graders frost !!  samt
juletræssalget på Vasevej der igen i år var en stor succes.

Fra ledersiden vil vi gerne sige tak for et dejligt år til alle spejderne og ikke mindst
forældrene, som altid bakker os op med stor energi og entusiasme. Vi glæder os til det
nye spejderår, som indeholder mindst lige så mange og spændende aktiviteter.
Spejderhilsen Rasmus, Raksha, Kirsten og Tha.

Juniorerne
2003 har været et travlt år for juniorerne, vi har lært en masse, været på ture og hjulpet
med at tjene penge til vores nye hytte.

Møderne: 1. halvår hos juniorerne startede med emnet koder og morse. Siden arbejdede
vi med orienteringsløb, og efter sommerferien har vi arbejdet med raketforløbet, der
handler om, hvordan man er juniorspejder. Vi har også arbejdet med rollespil, og vi har
lavet møder til hinanden. Til slut på året har vi lavet flotte Tiger T-shirts og smarte Løve-
tasker samt velsmagende bolcher.

Turene: I starten af april var vi på divisionsturnering. Emnet var fangerne på fortet og
orienteringsløb. I maj måned var vi på Zootur med de andre spejdere fra Nordsjælland og
Bornholm. Vi var også til verdens længste sæbekasseløb, nemlig Oak City Rally, hvor vi
stolt forsvarede vores traditioner ved at blive nummer 2. Sommerlejren var en meget
spændende, oplevelsesrig og vellykket tur til Norge. Alle klarede det fint også selvom
hiken i fjeldet næsten druknede i regn. I august havde vi den årlige gruppetur med
oprykning, hvor vi fik 3 nye juniorer samtidig med at vi sendte 1 videre til troppen. Senere
var vi på Fubiløb med Pippiemne og mødte her alle de forskellig slags spejdere fra
Birkerød. Sidste tur på året var Juplat, en weekend tur for patruljeledere og assistenter.

I løbet af året har vi hjulpet til på kræmmermarkedet, hvor vi passede parkering og
toiletter. Vi har delt aftenskoleblade ud og vi har solgt juletræer, flyttet stole og kørt
flasker. Vi har også hjulpet med at bygge hytte. Det er dejligt, at juniorerne og forældrene
har hjulpet så meget, og vi ledere siger tak for et godt samarbejde.

Vi vil også sige tak og fortsat god vind til Mads, der til februar desværre forlader os fordi
han skal være soldat. Samtidig kan vi dog byde velkommen til Susanne.

Årsberetning fra 1. Birkerød Gruppe
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Troppen
2003 blev præget af bla. hyttebyggeriet, planlægning af sommerlejr til Canada i 2005 og
masser af gode ture i årets løb.
I marts drog vi til Nepal (bedre kendt som Holte) for at hjælpe nogle munke med at
indfange Yetien (den afskyelige snemand), som generede dem. Det lykkedes at fange
den, men Green Peace kom dog og befriede den igen. I maj måned var vi først på
tropstur og senere på forårsturneringen. Sidstnævnte handlede om sørøvere, og vores
sørøvere var så gode, at de vandt hele turneringen.

Sommerlejren gik til Norge, hvor vi vandrede i 6 dage med fuld oppakning. Vejret var ikke
perfekt, men vi havde en god tur og fandt et stort flot gevir. Det bliver hængt op på hytten.
Er der nogen der har adgang til et kogekar? Det skal koges og efterbehandles inden det
hænges op. Efter vandringen lå vi i standlejr sammen med resten af gruppen på en
campingplads. Vi tog tur til Gaustatoppen i strålende solskin og beundrede den
fremragende udsigt. Vi klatrede, sejlede i kano med mere. En god og vellykket tur.
I oktober havde vi igen tropstur, hvor vi deltog i Økseløbet, som vi vandt. Derudover
deltog en del af os i et områdearrangement på Bornholm. Det var ikke helt så godt som
det kunne have været, men der blev rapellet på rigtige klipper m.m.
Derudover har vi haft en del mindre arrangementer, tropsmøder m.m. I alt et aktivt år.
I de sidste måneder af året tjente vi penge til Canada turen ved at pakke julekort. Et godt
og hyggeligt job, som der er stor sandsynlighed for, at vi får igen fremover.

Birkerød Bjørne
I løbet af det sidste år har vi holdt bjørnemøde om søndagen ca. 2 gange om måneden.
Møderne er blevet mere aktive. Vi har f.eks. lavet samarbejdsøvelser, labyrint, ildkuglekastning
og stjernetegn i fyrfadslys.
En del af klanens spejderarbejde er at arrangere ture, specielt for 1. og 2. Birkerød trop. I
marts arrangerede klanen Gilwell, som i år foregik i Nepal. En del fra klanen var med i
planlægningen og udførelsen af divisionens forårsturnering i maj og var postmandskab på
Dilleløbet i august. Kristi himmelfartsdag deltog Bjørnene i områdets klanturnering, Ud i det
Lyssegrønne. En hel dags konkurrenceløb på Bakken blev afsluttet med en flot (men ikke god

nok) 2. Plads!!
I sommerferien var Bjørnene på Roskilde festival som festivalvagter. Senere kom
sommerlejren, der dette år gik på cykel i Nordsjælland, Odsherred og omegn. Senere blev
de ældste tropsspejdere rykket op i klanen til bamlinger. I september afholdt Birkerød Rover
en tilbagevendende tur for klanen, Udfordringen. En grænseoverskridende konkurrence for
tremandssjak. Der blev kørt gokarts, gravet med minigraver, sejlet i hjemmelavede granrisbåde
og lavet trerettersmenu på trangia. I uge 39 blev årets klankollektiv afholdt, hvor klanen bor
sammen en hel uge i Stavnsbohytten. Der blev holdt gallafest fredag aften og divisionsfest
lørdag. Der blev spillet Trivial Pursuit, set film på projektor, lavet lektier og set den
obligatoriske film søndag morgen. Der var bivuaktur for divisionen i oktober på grunden.
Popstars showtime blev i slutningen af oktober også velbesøgt af bjørne, hovedsageligt af
hunkøn. Dette år arrangerede Bjørnene divisionsjulefrokost. Emnet var Bondebal i Bøvlinge.
I slutningen af december blev selvfølgeligt også afholdt Bjørnejulefrokost. Året blev afsluttet
med en af Bjørnenes mest traditionsrige turer, Söder, hvor bamlinge bliver til Bjørne. Fire
dages vandretur med stiv kuling og snestorm, blev gennemført af 14 Bjørne (selvom 16 drog
af sted) og fem var bamlinger, da de tog hjemmefra. I løbet af efteråret blev en gammel
mandlig klanleder, Mikkel, hyldet efter mange års tjeneste og trådte af. Hans efterfølger blev
David. Kano tog fra januar ’04 på højskole og har ladet Mette Jenstrup overtage styringen i
et halvår. P. Plys



14

Gruppeledelsen
Gruppeledelsen er den formelle betegnelse for de voksne personer i gruppen, som står for
planlægningen, tilrettelæggelsen og gennemførelsen af spejderarbejdet. Det er med andre ord
betegnelsen for de voksne personer i gruppen, som dens drenge og unge i det daglige bare
kalder for “lederne”.

Gruppeledelsen kan også kaldes for en patrulje for ledere, hvor de kan mødes for at diskutere,
opleve og reflektere. De ting, som lederne diskuterer i deres patrulje, er blandt andet hvilke
metoder, de vil anvende i deres arbejde med gruppens børn og unge, og hvordan de sikrer, at
der er en rød tråd i spejderarbejdet på tværs af alle gruppens fem grene – mini, junior,
spejder, senior og rover. De ting, som lederne oplever, er mangfoldige. Lederne får oplevelser
gennem deres møder og ture med børnene og de unge, gennem møder og ture med de andre
voksne ledere, gennem kurser, gennem arrangementer og meget andet. Oplevelserne bruger
lederne til at få idéer til nye aktiviteter og oplevelser for gruppens børn og unge.

2003 blev et travlt år for lederne. Allerede før årsskiftet havde de indstillet sig på, at
gruppelederen var fraværende i det daglige spejderarbejde på grund af hans arbejde i den
modsatte ende af landet. De havde fordelt de fleste af hans daglige opgaver imellem sig, men
umiddelbart efter årsskiftet måtte de påtage sig alle hans opgaver, da han i de første seks
måneder af året blev sendt til den modsatte side af jorden med sit arbejde. At lederne kunne
løfte denne opgave ved siden af deres egne opgaver viser, at de har et højt engagement i
gruppen og en stor vilje og lyst til at få tingene til at ske.

I det forgangne år har lederne taget afsked med en klanleder, som dog heldigvis stadig er
senior hos Bjørnene, og de har taget imod en ny klanleder og en ny miniassistent. Lederne
kunne godt tænke sig, at der kom flere ledere i gruppeledelsen, især juniorledere. Selv om der
for tiden er fem ledere i juniorgrenen, to kvindelige og tre mandlige, vil endnu en voksen leder
blive hilst velkommen med åbne arme, da en af de mandlige ledere skal aftjene sin værnepligt
i år. Han træder ind i tropsstaben, når han vender tilbage.

Gruppeledelsen tilstræber at have lige mange mandlige og kvindelige ledere i hver stab, da
kvinder og mænd er gode hver på deres felt, og vores spejdere skal have mulighed for at lære
af begge køn. Målet for gruppeledelsen er fortsat at have mindst fem ledere i hver af de tre
mindste grene for at have flere ledere til at tage sig af spejderne og for at kunne fordele de
mange opgaver på flere ledere.

I det forgangne år blev gruppens sommerlejr gennemført i Norge. Lejren var en god oplevelse
for alle de, der deltog. Lederne har dog noteret sig, at der ikke deltog særlig mange fra de to
mindste grene. Derfor har de besluttet, at gruppesommerlejre fremover skal gennemføres
inden for landets grænser, så alle gruppens spejdere kan være med. Derudover har de
besluttet, at gruppesommerlejre skal placeres midt imellem to korpslejre, så gruppens
spejdere har en stor sommerlejr at se frem til mellem korpslejrene.

Sidste halvdel af 2003 har været præget af byggeriet af gruppens nye hytte, Naulakha.
Lederne har også deltaget i denne aktivitet. Selv om lederne havde meldt ud til
gruppestyrelsen, at de naturligvis ville hjælpe til med byggeriet, men at de ville lægge de fleste
af deres kræfter i arbejdet med spejderne, så har nogle ledere lagt endog mange kræfter i
byggeriet – Jakob Braad, Lasse Heinz Nielsen, Mads Rønnest og Mikkel Thune skal her
særligt fremhæves –, mens andre ledere har hjulpet til fra tid til anden.
Lederne har med stor glæde bemærket sig den opbakning, som mange af gruppens forældre
har givet deres arbejde ved at stille op til både kræmmermarkedet i juni, hyttebyggeriet i
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Gruppestyrelsen
Gruppens spejdermæssige oplevelser er blevet beskrevet i de foregående beretninger.
Også forældreaktiviteterne er blevet godt dækket af gruppeledelsen.

Tilbage er fra min side som gruppestyrelsesformand at sige tak for en god opbakning fra
såvel ledere, gruppestyrelse som forældre. Gruppestyrelsen har krævet meget i årets løb.
Og det er blevet indfriet.

Naulakha
Hyttebyggeriet har naturligvis været den væsentligste aktivitet for gruppestyrelsen og de
forældre, der har været i det lidt uformelle hytteudvalg. Tidsplanerne er flere gange blevet
ændret. Jeg ved, at Niels Richter havde taget fri for at stable tømmer – men det lykkedes
ikke, da leverancen kom flere uger for sent. Alligevel opretholdt alle entusiasmen. Hen
igennem den forløbne byggeperiode har jeg følt, at Tham, Nils, Jesper, Poul Henning,
Nic, Johan, Bjørn, og til start mange mødre: Dorte, Eva, Ingrid m. fl. har været
nærværende og påtaget sig et ansvar. Jeg har ikke altid været til stede, så der er mange
andre, jeg ikke kan nævne her!!

Jeg føler, at der er en stor opbakning, der gør, at det ikke er surt at forsøge at styre
projektet. Selv med kort varsel er det lykkedes at få nogen til at tage imod leverandører
og håndværkere.

Programuddeling, Colleruphustur, juletræssalg
Programuddeling og juletræssalg er aktiviteter, der giver nødvendige indtægter for
gruppen. De er ved at blive faste traditioner, med mulighed også for at få noget
samarbejde mellem forældre og ledere . Specielt juletræssalget viser også vores
spejderansigt udadtil.

Colleruphusturen er nævnt andetsteds. Vi skal også næste år sørge for at bålstege 42
kyllinger. Det har vist sig, at der ikke er basis for at lave variationer: pattegris på spid,
lam, okser eller rensdyr. Spejdere er konservative. Traditioner skal holdes i hævd.

Spejderarbejdet
Spejderarbejdet ligger i kompetente hænder. Der er plan over aktiviteterne. Både på kort
og langt sigt. 1. Birkerød er privilegerede ved at have en stor gruppe seniorer, hvorfra vi
kan hente ledere. Dem skal vi søge at fastholde. Jeg tror, at én af metoderne er at have
nogle gode traditioner – og samtidigt være fantasifulde.

Jens Rahbek - med bidrag fra lederne

efteråret og vinteren, uddelingen af aftenskoleprogrammer i august, gruppeturen i august og
salget af glögg, æbleskiver og juletræer i december. Lederne er meget taknemmelige for
denne opbakning, som skaber mulighederne for nogle gode spejderaktiviteter.

I det kommende år er der tre aktiviteter, der vil sætte deres helt særlige og tydelige præg på
året, nemlig udflytningen fra Mantziusgården, indflytningen i Naulakha og Blå Sommer 2004.
Derudover vil vi i det kommende år opleve nogle ændringer i Det Danske Spejderkorps’
organisation og arbejdsmetoder, som i en eller anden udstrækning vil påvirke vores gruppe,
vores division og vores område, men… Vi vil gå til spejderarbejdet i grenene med krum hals
og frisk mod, og vi vil glæde os til mange gode spejderoplevelser – små og store spejdere
sammen.
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Birkerød
Gruppe1.

Det danske spejderkorps

1. Birkerød gruppe
Regnskab for året 2003
Budget for 2003 og 2004

Resultatopgørelse Budget 2003 Regnskab 2003    Budget 2004
INDTÆGTER
Medlemskontingent indtægter
   Medlemskontingent ulve 23100 23650,00 30000
   Medlemskontingent juniorer 14300 10450,00 13200
   Medlemskontingent trop 16500 15950,00 15400
   Medlemskontingent seniorer 8400 7700,00 7000
   Medlemskontingent rovere 2100 700,00 1400
Medlemskontingenter i alt 64400 58450,00 67000

Andre indtægter
   Renteindtægter i alt 110 988,63 510
   Tilskud fra offentlige myndigheder 80000 85271,53 47000
   Ulve i alt 2000 830,00 2400
   Juniore i alt 2000 0,00 2000
   Trop i alt 13000 39073,56 38000
   Senior i alt 6000 28876,15 20000
   Rover i alt 6000 10243,53 7400
   Fælles indtægter i alt 88000 133967,96 119900
   Diverse indtægter i alt 14000 19050,00 11000
Andre indtægter i alt 211110,00 318301,36 248210

Indtægter i alt 275510 376751,36 315210
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Resultatopgørelse Budget 2003 Regnskab 2003 Budget 2004
UDGIFTER
Kontingenter
   Korpskontingent 15500 15595,00            17600
   Divisionskontingent 4500 4725,00 5000
   Fællesudvalget 370 385,00   400
Kontingenter i alt 20370 20705,00           23000

Gruppens lokale og hytte
   Kreditforeningslån - renter og bidrag 35000 19711,8               45000
   Kreditforeningslån - afdrag 10000 4604,49              12200
   Ejensdomsskat og renovation 500 370,00    500
   Vand 1000 315,63  2000
   Elektricitet + varme 7000 2043,89              25000
   Forsikringer 5000 5488,95  5000
   Diverse 10000 -6175,00             40000
Gruppens lokale og hytte i alt 68500 26359,76          129700

Øvrige driftsudgifter
   Administration i alt 5000 4593,25 5000
   Renteudgifter og gebyrer i alt 900 426,00   650
   Ulve i alt 6400 7047,84 9400
   Juniore i alt 6400 1432,85 6400
   Trop i alt 17350 25757,32            33000
   Senior i alt 14400 31985,45            30400
   Rover i alt 5000 8211,36 7000
   Fælles i alt 119200 112443,5          135500
   Udgivelse Bardunen 7000 5206,26 7000
   Gaver 500 591,2   700
   Annoncering 0 600,00   600
   Broen 1800 2091,00 1800
Øvrige driftsudgifter i alt 193250 11605,46          237450

Udgifter i alt 272820 247450,79   390150

ÅRETS RESULTAT 2690 129300,57    -74940
Bundet - trop 22000,00
Bundet - senior 6000,00
Bundet - rover 2000,00
Bundet Blå sommer 18000,00
Frigivet Blå sommer 2004                       18000
Nettooverskud/underskud 81300,57       -56940
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BALANCE Åbningstal Budget 2003 Akk. saldo
1-1-2003 31-12-2003

AKTIVER
Likvide beholdninger
  Kassebeholdning 1662,96 1652,28
  Girokonto 6070,25 51533,19
  Bankkonto 71711,36 155532,87
  Tropskonto 26129,69 48128,35
  Norgeskonto 33393,00 2707,51
  Seniorkonto 9868,06 16104,03
  Roverkonto 5541,62 7578,64
Likvide beholdninger i alt 154376,94 283236,87

Beholdning til videresalg (bl.a. 6546,69 7987,32
Tilgodehavende hos medlemmer3450,00 2450,00

Aktiver i alt 164373,63 293674,19

PASSIVER
Gruppens formue
  Saldo ved årets begyndelse ...... 164373,63
164373,63
  Årets resultat 2690,00 129300,57
Passiver i alt 164373,63 2690,00 293674,20

Fejlkonto 0,01

Bemærkninger til regnskab 2003
Regnskabet indeholder kun driftsregnskab. Udgifter til hyttebyggeri afholdes i særskilt
regnskab.
Ændringer fra budget 2002 til regnskab 2003:

Det ekstraordinært store resultat i 2003 skyldes ud over opsparing
til Blå sommer 2004 (ikke kendt i januar 2002 ), ekstraordinære indtægtsgivende aktiviteter.
Samtidig har udgifterne været betydeligt lavere end forventet.

Indtægtssiden:
• Ekstraordinært kursustilskud fra kommunen +   5.000
• Opsparing til Blå sommer 2004 + 18.000
• Flere indtægtsgivende aktiviteter (overskud angives):

Roskildefestival (budgetteret 18000) faktisk 37000 + 19.000
Julekortpakning ny aktivitet – troppen + 11.000
Brochureuddeling ekstra brochurer +   5.000
ISO flaskerkasser ny aktivitet +   4.000

• Ekstra støtte (ud over de forventede 10.000 fra Bistrup kirkes arbejdsudvalg):
Bistrup kirke ekstra 2000 +   2.000
Tuborgfonden til letvægtstelte (er indkøbt) +   6.300
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Udgiftssiden:
På udgiftssiden har forsinkelsen af hyttebyggeri et halvt år betydet at udgifter til lån og varme
er blevet meget mindre end budgetteret.

• Hytteforsinkelse - 35.000
• Udgift til geoteknisk undersøgelse betalt 2002 ført til hytteregnskab -   6.000
• Meget færre end forventet har været på kurser - 10.000
• Ulve/juniorer har ikke udnyttet hytte som budgetteret -   4.000
• Gruppen har ikke udnyttet den ene af de to budgetterede hytter -   8.000

Bemærkninger til balancen 2003
Tilgodehavender hos medlemmer drejer sig om skyldig kontingent.
Beholdning til videresalg drejer sig om et lager af T-shirt og kasketter, som gruppen har til
salg.
Trop, senior og rover har igen i år haft indtægter der sættes til side som opsparing.
Gæld til hytte og hytteværdi er ikke påført, da hytten ikke er færdig.

Bemærkninger til budget  2004
Det negative forventede årsresultat i 2004 skyldes primært:
• Udgifter til Blå sommer i 2004, der dækkes af bunden opsparing på ca. 25.000 kr. fra 2003.
• Der regnes med en væsentlig tilbagegang i driftstilskud fra kommunen p.g.a.

tilbagebetaling/modregning af for meget udbetalt tilskud i 2003. Tilskuddet fra kommunen
udbetales ud fra 2003 budgettet og her var der regnet med at hytten skulle finansieres fra 1-
5-2003. Dette blev ca. 6 måneder forsinket. Derfor er udgifterne til drift af hytte blevet meget
mindre og tilskuddet for stort. Det drejer sig om ca. 20.000 kr., der skal tilbagebetales/
modregnes.

• Der afsættes 40.000 kr. til hyttebyggeri.
Nettounderskud på ca. 56.000 kr. dækkes af de likvide beholdninger, der pr. 1-1-2004 udgør
ca. 283.000 kr., hvoraf de ca. 70.000 kr. er bundet på Trop-, senior- og roverkonti.

Indtægtssiden:
Der regnes med en fremgang på 7 medlemmer p.g.a. bedre plads og omgivelser i den nye
hytte. Hermed forøges kontingentindtægterne.
Følgende indtægtsgivende aktiviteter er budgetteret i 2004 (overskuddet angives her):

Roskilde festival (igen forsigtigt skøn):
Trop 10.000 kr

Senior 12.000 kr
Rover   3.000 kr

Uddeling af brochurer i august 20.000 kr
Ekstra aktivitet for troppen til Canadaturen 10.000 kr.
Diverse mindre aktiviteter    5.000 kr
Juletræssalg 15.000 kr

Restindbetalinger til Blå sommer kommer i 2004 til at andrage ca. 60.000.

Udgiftsssiden:
Udgifter til fælles ture og lejre og hytter vil være betydeligt større, da Blå sommer vil komme til
at koste ca. 80.000 kr., der dog dækkes af deltagerbetaling.

De fleste ledere skal på kursus i 2004.

Udgifter omkring kreditforeningslån til hytte er meget præcise. Udgifter til el, vand, varme og
forsikringer er skøn.



ADRESSELISTE
Ravnsholt divisions hjemmeside: www.ravnsholt.dk

1. BIRKERØD GRUPPE
Hjemmeside: www.1b.dk
Ulveflokken:
ML:Kim Ørnbo (Tha) 4030 4857 / 4581 7043
MA: Mette Englev (Raksha)4056 0435  / 4581 3119
MA: Kirsten Ægidius 2030 4723/ 4581 7447
MH: Rasmus Rahbek 2859 5752 / 4581 2270

Juniorflokken:
JL:Mette Kjær (Messua) 4582 1133
JA:Susanne Jensen (Pudmini)6094 2689/ 4582  4062
JA:Lasse  Pedersen (Toomai) 61790407/45810407
JA:Mads Rønnest (Phao)   2622 9721 / 4581 1204
JA:Sikker Rosendal (Thuu)2235 3697/4581 8938

Troppen:
TL:Jakob Braad 2972 4270 / 4582 4270
TA:Rune Jørgensen 5188 5897
TA:Susanne Lassen 2681 6094
TA:Lasse Nielsen 2614 1028
Mohawk:
PL:Jeppe A. Pedersen 2742 6288 / 4581 0407
PA:Jacob Würtz Lyngbye 2662 2126/ 4581 1114
Sioux:
PL:Rasmus A. Rahbek 2859 5752/ 4581 2270
PA:Anders L. Rahbek 2043 7719/ 4582 0954
Birkerød Bjørne (senior):
KL: David Hansen 6135 3177/  45812794

Birkerød Rover:
KL:Rolf Ingvardson 40 88 69 59

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

Gruppeassistent:
GA: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 (mini):
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
Birkerød Bjørne (senior):
KL:Camilla Mørch Pedersen  (Kaska) 45 81 18 24
Gruppeleder:
GL:Helle Strøm 45 81 13 78
Gruppeassistent:
GA:Leif Nielsen (Akela) 45 81 71 57
GA:Poul Henrik Appelquist (Muvin) 45 82 04 67
GA: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

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


