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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. 3

Marts 2004

Bardunen fremover
Dette er desværre sidste nummer af Bardunen, du
får med posten. På grund af nye portoregler bliver
det fremover for dyrt at sende Bardunen ud.
Men fortvivl ikke. Du vil stadig få et trykt eksemplar af
Bardunen, men nu i stedet udleveret på
spejdermøderne.
Husk også, at du altid kan finde nyeste nummer af
Bardunen på gruppernes hjemmesider
www.1b.dk og www.2birkerod.dk

Sommerens bedste tilbud ligger lige foran dig !!!

Deltag på BLÅ SOMMER 2004.
Lejren starter den 20. juli og slutter den 29. juli.
Er du ikke allerede engageret i din gruppe er her
muligheden for alligevel at deltage på BLÅ SOMMER
2004.
I underlejr Himlen har vi stadig brug for hjælpere af alle
slags.
Forældre, Sct. Georgs Gilder, ledere, seniorer og andre,
der ikke skal af sted med gruppen og gerne vil have denne
unikke oplevelse af at skabe en by for 20.000 spejdere på
en græsmark i Sønderjylland.
Vil du holde opsyn, skrive artikler, tage billeder, lave te og
kaffe, bage kage eller sørge for at vi alle får noget at spise,
så ring eller mail til vores lejrchef Pia Lohse.
Tlf. 55 81 65 45, mail: lmortensen@post.tele.dk
Vi er det eneste underlejrteam
fra Sjælland og den eneste med
kvindelig chef !!
Kom og vær med
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Æressiden

Tillykke siger vi alle til :
Fødselsdage - marts
1.
2.
4.
6.
15.
15.
16.
23.
25.
26.

Pudmini
40 år (1 spejderår)
Josephine (Mus)
10 år
Fox
9 år (0 spejderår)
Rikke (Trunte)
13 år
Merete (Smil)
33 år
Kim Roland
32 år (x spejderår)
Leif (Akela)
56 år
Bjerregaard
14 år (4 spejderår)
1. Birkerød Gruppe 94 år (94 spejderår)
Helene (Chip)
10 år
Gry (Kukki)
14 år
Darzee
12 år (3 spejderår)
Rebecca (Krølle)
11 år
Tinne (Kvist)
10 år
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1.

Birkerød Ulve

Hej Ulve,

H. Chr. Engelsens Flok

Så blev det marts og vi er ovre de 2 mørke og kolde
vintermåneder. Glæder I
jer ikke over at man kan høre alle fuglene synge når man
er ude ? De
varsler at foråret er på vej. Og dermed tager vi som
spejdere fat på den
spændende række af forårsture. Allerede i starten af marts
skal vi til USA
! - nærmere betegnet MINI DIVI som foregår oppe i Grib
skov på hvidekilde
(se www.hvidekilde.dk). I år er MINI DIVI kombineret med
spejdermelodigrandprix’et som foregår i Farum Arena. Så
vi tager til Farum
om søndagen.
Senere på måneden kan i glæde Jer til et lille byløb og
ikke mindst en tur
til Flakfortet, som vi holder sammen med juniorerne.
Husk også at vores gruppe har fødselsdag d. 15. marts !
Vi ses til en dejlig forårs-spejder-måned
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Med spejderhilsen
Rasmus, Pukena, Raksha ogTha

2.

Birkerød
Blåmejser

Kære Blåmejser!

Så er det blevet marts, og foråret er på vej.
Måneden indledes med gruppeturen 5.-7. marts,
som handler om “melodien der blev væk”, og hertil
har vi jo lavet en masse flotte instrumenter. Vi
mødes på P-pladsen på Gasværksvej ved stationen
kl. 17.25 fredag d. 5. marts, og tager sammen
afsted. Det bliver en rigtig hyggelig tur.
Vejret begynder at blive bedre, og derfor rykker vi
ud på grunden ved den nye hytte. Første møde på
grunden er den 10. marts, husk tøj efter vejret. Her
skal vi snitte, save og lave bål, samt lære en masse
om naturen. Måske i får nogle mærker?
Kærlige blåmejsehilsner fra
Prik
45 81 13 37

Prop
Bounty og Bimbo
26 70 58 69

P.S. Husk at melde afbud hvis du ikke kan komme
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Ode til hyttefolket
Af en madmor
I flittige drenge og mænd –
I, som fint går i spænd.
Hvert et søm, skruen, mørtlen,
penselstrøget, saven,
ledningen, rockwoolen
og tråden I kender.
Sammen I tømrer –
hytten opstår.
I sveden og støvet
I tømrer venner.
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Hej spirer

2.

Birkerød
Spirer

I Februar måned havde vi et par detektiver på besøg og
prøvede alt muligt inden for detektivverdenen – det skal vi lige
afprøve med en lille prøve. Denne prøve er et løb i Birkerød
By,
Hvor i får mulighed for at afprøve
Alle jeres nylærte ting fra detektivverdenen.
Møderne der handler om
Detektiv er d. 1 og 8 marts.
Så er der også orientering
på programmet. Hvor i måske skal ud at finde jeres flag.
Møder for orienter
Er d. 15. & 22. marts.

Gruppeturen er d. 5 – 7 . marts og der er ikke mange der
skal med – men lederne glæder sig til at se jer der kommer.
Med mange spirerhilsner fra
rokke & smil
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Hej Rødder!!!

1.

Birkerød
Trop

Hvis du ikke allerede har givet besked om hvorvidt du skal med på
vandrelejren før Blå Sommer så giv straks besked. Håber at I alle skal med.
Hvis du endnu ikke har tilmeldt dig og betalt for Gilwell turen er det også
tid nu. Jeg håber at I alle skal med til Gilwell. Det er den tur på året som
klanen lægger ekstremt mange kræfter i at lave god for jer. I år er det så et
ophold på hotel Hilton, og det kan jeg godt love er en helt særlig oplevelse,
så snyd ikke dig selv for den.
I marts vil der blive tid til at lave forhåndsopgaven til LPT.
Bemærk at der i marts måned er tropsmøde hele 2 gange. Det skyldes
påskens placering i april. Det betyder også at PLAM er en uge tidligere
end normalt.
Tak for jeres hjælp i hytten i januar og februar. Jeres hjælp har lettet
arbejdet for os andre. I er stadig velkomne til at give en hånd i
weekenderne hvor vi knokler løs.
PLA’erne skal lige holde øje med indbydelsen til PLAST som findes et
andet sted i bladet.
Alle bedes reservere weekenden den 23.-25. april hvor vi skal på tropstur.
Tropsmøde
PLAM
Gilwell
Næste tropsmøde
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Onsdag den 4. marts kl. 19:30 på lokalet.
Onsdag den 24. marts 2004 kl. 19:30 på lokalet.
Weekenden den 19.-21. marts.
Onsdag den 31. marts 2004

Husk at melde afbud!!!

Staben

2.

Birkerød Trop
Tobit

Kære Tobitter

Vi går nu ind i en måned med indtil flere fantastiske ture, som det ville være
frygteligt ærgerligt at gå glip af – så sæt med det samme kryds i kalenderen
den første og tredje weekend i marts.
Vi lægger ud med en gruppetur til Helsingør d. 5.-7. og d. 19.-21. følger årets
traditionsrige Gilwell-tur. Rygtet siger, at I trygt kan læne jer tilbage og nyde
turen...
Har du fået skrevet weekend’erne ind i din kalender?! Godt – så kan du læse
videre...
Som noget nyt indfører vi nu “Månedens projekt”. Ved starten af hver måned og
i første omgang indtil sommerferien vil hver patrulje få udleveret en kasse med
en beskrivelse af månedens projekt sammen med forskellig inspiration og
eventuelt enkelte materialer. Resten af materialerne skal I selv sørge for at
skaffe, så husk at give os besked hvis I mangler penge i patruljekassen.
Selvom de lysere dage og mildere vejr nærmer sig med lige så hastige skridt som
tiden, hvor vi forhåbentlig kan rykke ud i den nye hytte, bider frosten stadig
indimellem, og det kan være svært for fugle – store som små – at finde noget
interessant at spise.
Men det er der jo heldigvis råd for, så denne måneds projekt er fremstilling af
fuglefoder og fuglehus/foderbrædt. Vi stiller de færdige kreationer op ved den
nye hytte, så vi også har glæde af dem i løbet af foråret og efter sommeren –
hvem ved, måske bliver de hjemsted for en lille svale- eller musvittefamilie....
Og husk nu stadig at melde afbud, når du ikke kan komme – du kan også
melde afbud til din PLA, der giver beskeden videre til os i Staben.
Månedens program:
5.-7. marts: Gruppetur i Helsingør – turen afsluttes med Spejder Melodi
Grandprix i Farum
19.-21. marts: Gilwell – gå ikke glip af denne fantastiske tur!

Kærlige hilsner Staben
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Hej PLA’ere!
Det årlige Patrulje leder og assistent træf står for døren!
I år står PLAst på primitiv overnatning i Kattely i Kattehale
syd for Allerød og primitiv madlavning i samme omgivelser
samt en masse andre primitive udfordringer. Vi mødes på
Allerød Station kl. 9 lørdag d. 1. maj 2004 og bevæger os til
fods til Kattely, hvor vi vil være resten af weekenden indtil kl.
14 næste dag, hvor vi slutter af på Allerød Station!

I skal medbringe udstyr til at overnatte under åben himmel
og i det hele taget til at opholde jer udendørs hele dagen
også.
Derudover skal medbringes almindeligt tur udstyr.
Der er tilmelding og betaling til PLAst senest d. 14. april
2004 til jeres tropsleder.
Prisen er 100kr.
Vi glæder os til at se jer

Store Spejder hilsner
10Ravnsholt Divisions Tropsledere og assistenter

Luksus ophold!!
Weekenden d. 19. – 21.marts slår Hotel Hilton dørene op for
vores nyeste hotel i Egerup – og som altid sker det med stil.
Vores venlige tjenere opvarter
dig fra ende til anden hele
weekenden, og søde stuepiger
sørger for at de luksuriøse
værelser giver dig en hyggelig
og indbydende atmosfære at
slappe af i.
Gå ikke glip af dette utrolige tilbud!

Pris
Sæt kryds i kalenderen allerede nu!
per er fra
per
k
s. ( un kr
.
ove
- Michelin
r 1 125,
2å
r.)
- Politiken

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
Gruppe

Gruppelederen har ordet

Demokrati, hvad er det?
Ordet demokrati er græsk (demos ’folk’ og kratos ’magt’) og betyder
folkestyre. Ordet demokratia blev første gang anvendt af grækerne i
slutningen af 500-tallet f.Kr. som betegnelse for en ny organisering af det
politiske liv. På samme tid begyndte grækerne at omtale to værdier i
deres politiske liv, som byggede på lighedsprincippet: Alle borgeres ret til
at tale i den styrende forsamling, isegoria, og lighed i politiske rettigheder,
isonomia.
Danmark er et konstitutionelt monarki med en parlamentarisk og
demokratisk styreform. Det danske demokrati er karakteristisk ved, at det
er et repræsentativt styre med grundlovssikrede, individuelle rettigheder,
det vil sige personlig frihed og politiske friheder som ytrings-, foreningsog forsamlingsfrihed, lige og almindelig valgret, hemmelig
stemmeafgivning, forholdstalsvalg, etkammersystem og parlamentarisme.
Denne styreform er indført gradvis og er resultatet af såvel udenlandsk
påvirkning som af debatter og kampe gennem generationer.1
Det Danske Spejderkorps har i slutningen af 2003 vedtaget nogle nye
love, som skal sikre, at demokratiet når helt ud i de yderste kroge af
Korpset. De nye love lægger mange beslutninger ud til afgørelse i de
enkelte grupper, herunder også til gruppernes unge spejdere, altså til dem
mellem 15 og 23 år. Gruppen skal således tage stilling til, hvordan den
ønsker at organisere sig, hvordan den ønsker at arbejde, og hvilke mål
den vil forfølge. Gruppen og dens unge spejdere skal også tage stilling til,
hvordan divisionen og Korpset skal se ud, og hvordan de skal arbejde.
Gruppen og dens unge spejdere skal blandt andet vælge repræsentanter,
som skal deltage på divisionsrådet i foråret og på korpsrådet i efteråret for
at give gruppens ønsker og holdninger til kende.
I vores gruppe har vi foreløbig valgt at bevare status quo og at give os tid
til at finde ud af, hvad vi vil, og hvilken retning vi vil gå i. Mens jeg skriver
dette, kommer jeg til at tænke på, om vores gruppes unge spejdere i det
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1

Den Store Danske Encyklopædi, bind 5, side 70-71.

1.

Birkerød
Gruppe

hele taget er interesseret i at deltage i dette arbejde? Er de interesseret i
at deltage i arbejdet med at sætte fokus på spejderarbejdet og opgaverne
i gruppen, divisionen og Korpset? Er I? Hvis I svarer nej, kan jeg godt
blive bekymret, for ved ikke at deltage bliver I ikke hørt, får ingen
indflydelse og kan ikke være med til at påvirke beslutningerne i gruppen, i
divisionen og i Korpset. Jeg er meget spændt på, om I tager imod
udfordringen på grupperådsmødet allerede i år, for I skal være med fra
begyndelsen. Jeres stemmer skal høres, for de tæller også!

Nyt korpsmærke
Der er sikkert nogle af Jer, som har undret Jer over, at vi ikke er begyndt
at anvende det nye korpsmærke i gruppen. Det nye korpsmærke blev
sendt ud til grupperne i efteråret 2003. Det skyldes, at vi ledere har
besluttet, at vi ikke vil anvende det, så længe det har sit nuværende
udseende.
Som I kan se, er det et rektangulært, lyseblåt mærke med en hvid lilje og
et hvidt trekløver i midten og med teksten “Det Danske Spejderkorps”
nederst. Drengespejdernes gule lilje og pigespejdernes lyseblå trekløver
samt teksten “Vær beredt” er fjernet.
Vi ledere har delte meninger om, at der er ændret på farverne i liljen og
trekløveret og på teksten, men vi er enige om, at den lyseblå farve ikke
passer til vores mørkeblå uniform. Vi har derfor besluttet at anvende det
gamle korpsmærke, indtil det nye korpsmærke bliver syet på en mørkeblå
bund, så det passer til vores uniformer.
Hvis der er nogle af Jer, som har det nye korpsmærke på Jeres uniformer,
må I gerne lade det blive siddende, men I må også gerne sætte det gamle
korpsmærke på i stedet for, hvis I hellere vil det. I kan spørge Jeres
ledere, om I ikke kan få et gammelt korpsmærke til at sy på Jeres
uniformer.
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1.

Birkerød
Gruppe

Blå Sommer 2004
Vi er nu 55 spejdere og ledere fra gruppen, som har tilmeldt sig Blå Sommer
2004. Det er dejligt, at så mange af Jer har lyst til at være med på årets
største lejr. Hvis I har fulgt lidt med på Blå Sommers hjemmeside på
Internettet, så har I kunnet se, at der nu er tilmeldt 16.213 spejdere og ledere
til lejren. Derudover deltager der et stort antal hjælpere, som sørger for nogle
af de mange praktiske ting på lejren. Hvis du ikke har tilmeldt dig endnu, kan
du stadig nå det. Du skal bare ringe til mig inden den 1. marts 2004.
Vi ledere har også haft travlt med at tilmelde Jer til de aktiviteter, som I selv
har valgt at gennemføre i Xperimentariet og på Xpeditionen, og vi har haft
travlt med at tilmelde Jer til de Y-aktiviteter, som I har valgt at deltage i under
lejren. Endelig har vi haft travlt med at bestille materialer til alle aktiviteterne
og til de pionerarbejder, som vi skal have bygget på vores lejrplads, nemlig
portal, køkkenbord, gammelmandsild, flagstang med mere. Vi har også nået
at gøre os vores indledende overvejelser om, hvordan vi får transporteret alt
vores materiel til Jylland og hjem igen. Der er mange praktiske ting, som skal
falde på plads, før vi tager på korpslejr, men når de er det, bliver det både
sjovt og spændende.
Har I for øvrigt hørt om bamseteatret på Blå Sommer? Eller om Friendship
Award – et ekstra mærke til Jeres uniformer? Hvis ikke, så kan I læse om det
og meget mere på www.blaasommer.dk. Der står i det hele taget mange
spændende ting om Blå Sommer 2004 for både store og små spejdere.
Foråret er på vej
Marts måned er den første forårsmåned. Foråret varsler foruden tø, spirende
blomster og friske fuglestemmer også mange traditionsrige arrangementer og
ture i gruppens mange grene. Jeg kan kun opfordre Jer til at holde Jeres øjne
og ører åbne og følge med i, hvilke arrangementer og ture der tilbydes for
Jer, for der er mange, og så selvfølgelig tilmelde Jer til dem. For jo flere
arrangementer og ture I deltager i, desto sjovere vil I synes, at det er at være
spejdere.
Med ønsket om god og lærerig måned

Kaa
Find din vej, og gå den!
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Ud i det blå 2004
Spænd støvlerne på!
Vi skal ud i det blå!
Hvis en leder med en skridtlængde på 100 cm skal tage 100.000 skridt for
at gå 100 km, hvor mange skridt skal en junior med en skridtlængde på 50
cm så tage for at gå 30 km?
Det kan du tænke over, mens du går ud i det blå. Du kan også bare nøjes
med at nyde naturen og landskabet omkring dig, mens du går mod dit
mål.
1. Birkerød Gruppe arrangerer Ud i det blå 2004 i weekenden den 4. og 5.
september 2004 i Nordsjælland.
Ulvene kan vælge at gå 10 eller 20 km, juniorerne kan vælge at gå 20
eller 30 km, og spejderne, seniorerne, roverne og lederne kan vælge at gå
50, 75 eller 100 km.
Distancerne på 10, 20, 30 og 50 km gennemføres lørdag, mens
distancerne på 75 og 100 km gennemføres fra lørdag til søndag. Det
koster kun 1,- kr. pr. km at deltage!
Tag dine spejderkammerater, legekammerater, søskende, forældre og
bedsteforældre med!
Arrangementet udbydes allerede nu, så du og dine kammerater kan
begynde at træne, for det er ikke bare lige at tage støvlerne på og gå ud i
det blå.
Du får mere information om arrangementet i løbet af foråret og
sommeren. Følg med i Bardunen!
Med spejderhilsner fra

Kaa
Find din vej, og gå den!
PS: Gruppen søger også hjælpere til at gennemføre arrangementet, så
hvis du kender nogen, som kunne tænke sig at give en hånd med, skal du
bare henvise dem til Kaa.
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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)
2333 0777 / 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 /
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 L. Rahbek
2043 7719/

Birkerød Bjørne (senior):
KL: David Hansen

6135 3177/

Birkerød Rover:
KL:Rolf Ingvardson

Gruppeleder:

4582 4270
5188 5897
2681 6094
2614 1028

Birger Nilausen
Michael Rom

Gruppestyrelsen:
Formand:
Jens Rahbek
Kasserer:
Hanne Håkan

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 (Kaska)
4581 2270
4582 0954 Gruppeleder:
GL:Helle Strøm
45812794 Gruppeassistent:
GA:Leif Nielsen (Akela)
GA:Poul Henrik Appelquist (Muvin)
40 88 69 59
GA:Ulla Houmøller (Tikki)

Gruppeassistent:
28 70 71 09/ 45 81 71 09

Hyttevagt.Matriel-Pedel:

www.2birkerod.dk

4581 0407
4581 1114 Birkerød Bjørne (senior):

GL:Jens Thygesen (Kaa)2011 3114 / 45 82 05 60
GA:Grethe Holm

Hjemmeside:
Blåmejser (mini):

45 82 06 67

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

Hyttemor:
Helle Larsen

45 81 83 24

Gruppestyrelsen:

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

45 82 09 54

45 81 18 24

45 81 60 90
45 82 97 00

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

