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12. årgang nr. 4 April 2004

Kære alle i 1. og 2. Birkerød Grupper

Torsdag d. 22. april holder vi Sct.Georgs Dag.
Vi samles ved hytterne kl. 18.30

Vi ser seniorspejderne opføre sagnet om Sct.
Georg og dragen og får årets budskab læst højt.

Senere brænder vi de onde ånder af, og nogle får
udleveret årsstjerner.

Vi slutter arrangementet ved 20 tiden.



Vinder af Spejder Melodi Grand Prix 2004
“Tudekiks”
Skrevet af 3T - Tines Tønder Tøser

Er du træt og ensom, slap og sur?
Så kender jeg den allerbedste kur:
Ta’ på spejderlejr hen
og bliv frisk og glad igen,
og jeg er sikker på, du finder dig en ven.

Omkvæd:
For nu er sommeren kommet, vi skal ud på mark og sti,
synge sange rundt om bålet og sove i det fri.
Vi er seje, vi er rå,
det er os, der er de blå,
det er derfor vi har uniformen på.

Vores spejderflok er altid glad,
skønt der af og til er jord i vores mad.
Vi skal lave knob og tricks,
og i teltet er et miks
af soveposer, sure tæer og tudekiks.

Omkvæd

Aftenbålet varmer vores krop.
Et fællesskab vi her har bygget op.
Her er humor nummer et,
så vi griner meget let,
synger sange, laver jokes og har det fedt.

Omkvæd

Når fra lejren jeg er kommet hjem,
så er jeg klar til at ta’ af sted igen.
Men jeg må nok først i bad,
håber mor har lavet mad,
før jeg falder om i sengen, træt og glad.

Omkvæd
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Tillykke siger vi alle til :

Æressiden

Fødselsdage – april

1. Helle 9 år
6. Barasingh 9 år (1 spejderår)
6. Nic 70 år (x spejderår)
10. Tha 40 år (x spejderår)
11. Andreas E. 17 år (5 spejderår)
12. Emma (Puf) 11 år

Naja (Prop) 23 år
16. Camilla (Mio) 18 år
21. Ulrik 26 år (16 spejderår)
22. Andreas N. 26 år (x spejderår)
24. Laura (Nico) 14 år
26. Anne-Marie (Fimpe) 16 år
27. Pernille (Tinki) 12 år
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Birkerød Ulve
H. Chr. Engelsens Flok1.

Hej Ulve,

Vel igennem marts måned med: MINI DIVI, dyrespor,
byløb, en tur med juniorerne og afslutning på
vandaktivitetsmærket står vi nu overfor nye udfordringer.
Frem til sommerferien fortsætter vi nemlig med at tage
mærket “Ud i naturen” og hvad kan være mere passende
som en god optakt til en sommerlejr i det blå. Vi starter
dog måneden med at lære hvordan man bager et
franskbrød. Efter påskeferien (der er intet møde torsdag d.
8. april) skal vi have gang i en kapsejlads. Det foregår med
både lavet af mælkekartoner i vores lille sø nede i parken.
Så bare rolig ? vi behøver ingen redningsveste. Sct.
Georgsdag fejres i år torsdag d. 22. april. Gå ikke glip af
denne store spejderoplevelse. Der venter uhyrlige
beretninger med prinsesser, drager og modige riddere !!
Måneden sluttes af med et vaskeægte o-løb arrangeret af
den lokale orienteringsklub. Vi skal løbe nede i Bistrup
hegn onsdag d. 28. april.

Med spejderhilsen
Rasmus, Pukena, Raksha og Tha
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Birkerød
Blåmejser

                Prik                              Prop                      Bimbo
            4582 1337                     2670 5869

2.
Hej alle Mejser
 
Så har vi allerede været nogle uger på grunden og har
lavet bål og hvad man ellers laver udenfor. Vi har haft
nogle kolde men friske spejdermøder og håber at vejret nu
bliver rigtigt forårsagtigt.
Vi har også haft en dejlig gruppetur i Gurredam, med
spændende grandprix afslutning. Nu har vi sommerens
spejdersang.
Denne måned skal vi arbejde videre med vores knob som
vi øvede på indendørs i den mørke vinter. Vi skal forsøge
med at binde rafter og lave knob leje.
Så skal vi fortsætte med at øve på at tænde et godt bål
grave bålplads, og  have en bålkonkurence.
 
Det er påske i april og derfor har vi kun tre møder. Så mød
op og brug dem godt.
 
Husk at melde afbud hvis du ikke kommer.
 
de bedste mejse hilsner fra
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Birkerød Juniorer
         Marianne Wieses Flok1.

Hej Tigere og løver

Hvor var I dygtige til at lave løb til pigerne jeg er stolt af jer.
Vi skal i april måned arbejde med duelighedstegnet verden er
fuld af farver, men der sker også mange andre spændende ting.
Vi begynder at være ude igen møder er fra nu af på grunden. Vi
skal på juniordivi. Det er en weekend tur hvor vi møder de andre
juniorspejdere fra Allerød, Birkerød og Farum. Det bliver
smadderskægt vi sover i telt og laver mad på bål. I april er der
også sct. georgsdag som vi fejre sammen med hele 1. Birkerød og
2. Birkerød gruppe.

April (Verden er fuld af farver)

Torsdag den 1. Verden er fuld af farver. Rollespil. PLA
møde kl. 21-21.15
Torsdag den 8. Påske.
Torsdag den 15. Verden er fuld af farver. Rollespil.
Torsdag den 22. Sct. Georgsdag møde klokken 18.30 ved

hytterne.
Weekend 24-25 Juniordivisionsturnering
Torsdag den 29. Lejrliv – bål og rafter

Spejderhilsen

Pudmini, Lasse, Sikker og Messua
Afbud tlf. 45821133/60626906 eller email mkjaer@dadlnet.dk
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Birkerød
Spirer2.

Hej Spirer

April måned er en stille måned i spejder sammenhæng da
der er påskeferie båden d. 5 og d. 12 april og derfor ikke
noget møde. Mandag d. 19 april skal vi i Bistrup Hegn og
se hvor gode vi er blevet til at orientere os i naturen.
Birkegruppens juniorer vil også være der. Vi mødes kl.
18.30 på P-pladsen på Hegnsvej. Vi slutter samme sted kl.
20.30. I vil skulle gå to og to ud i skoven.
I weekenden d. 24-25 april skal vi på tur sammen med de
andre juniorer i divisionen. Turen går til Mårum nord for
Hillerød, det skal nok blive rigtig skægt. Mandag d. 26
april er der igen ikke noget møde da vi jo har været på tur.

Med spirer hilsen

Baloo, Rokke og Smil

Vigtige datoer
D. 2 maj      Zoo-tur
D. 23 maj    Oak City sæbekassebilsløb
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1. Birkerød
Trop

Hej Rødder!!!
Så er det blevet april og dermed forhåbentlig temmelig forårsagtigt. De
fleste af jer har nu haft et skønt ophold på det fornemme Hotel Hilton. Jeg
håber i nød den fred og idyl der er over dette fornemme hotel.
I de kommende måneder skal vi bygge en stor svævebane ude ved
Naulakha. Der bliver naturligvis også tid til at prøve den, inden vi skal
pille den ned igen før sommerferien.
April byder også på LPT. Dem der er tilmeldt skal nok få en rigtigt god tur.
Held og lykke i konkurrencerne.
Ellers byder april på en tropstur. Der er vi kun os selv af sted. I kan roligt
tilmelde jer og glæde jer.
Hvis I har smidt indbydelsen væk kan I hente den via kalenderen på
hjemmesiden.

Tropsmøde Onsdag den 31. marts kl. 19:30 på lokalet.
LPT Fredag den 9. til og med mandag den 12. april
Sidste frist (tropstur) Tirsdag den 13. april er sidste frist for tilmelding/

afbud og betaling (125 kr) til tropsturen.
Sidste frist (PLAST) Onsdag den 14. april er sidste tilmelding til PLAST

(kun for PLA’erne).
PLAM Onsdag den 28. april 2004 kl. 19:30 på lokalet.
Sct. Georgs dag Torsdag den 22. april kl. 18:30 ved Naulakha.
Tropstur Weekenden den 23.-25. april.
PLAST PLAStævne 1.-2. maj.
Næste tropsmøde Onsdag den 5. maj 2004

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

Kære Tobitter

Efter en måned med indtil flere gode weekend-ture er april lidt mere
stille og rolig hvad ture angår, men der skal da være plads til en
hyggelig søndags-tur i Rude Skov, hvor vi har forberedt nogle sjove og
anderledes orienteringsløb. Vi starter med lidt teori og begiver os
derefter ud i skoven for at afprøve teorien i praksis.

Så tag dine med-patruljemedlemmer under armen og mød talstærkt op
til en anderledes søndag eftermiddag i godt selskab – det kunne jo
også være, du blev lidt klogere...

Da april forhåbentlig bliver måneden, hvor vi kan tage den nye hytte i
brug (vi skal da se at have fundet et ordentligt navn... – opfordringen
er hermed givet videre!), er “Månedens projekt” fremstilling af
patruljesærpræg og lysestager, så I kan sætte jeres eget personlige
præg på patruljerummene. Man kunne måske forestille sig nogle
navneskilte, så man ikke er i tvivl om, hvilken patrulje, der holder til i
hvilket rum?

Og husk nu endelig 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:
1. april: PLA-møde kl. 18 i den gamle hytte – vi sørger for lidt at spise
og drikke
25. april: Orienterings-dag kl. 13-17 i Rude Skov. Vi mødes på
parkeringspladsen på Skovrødvej

Forårs hilsner Staben
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Birkerød
Bjørne

Hej BjørneHej BjørneHej BjørneHej BjørneHej Bjørne
Så er foråret formelt kommet! Hunnerne må gerne begynde at gå i
sommerkjole, mens hannerne skal have nyt udstyr til varmen, nu
hvor forbruget sættes endnu et gear op. Kæmpecentret Fields er
åbnet med et nyt luffeland og alle producenterne sender årets nye
varer ud i sporten.
Tiden for Blaa Sommer nærmer sig og det gælder jo om at have
udstyret i orden. Til årstiden er softshells vist det fede.
Mens sommeren nærmer sig, nærmer de carribiske danserytmer og
de lette sommerforhold sig. Det er der man bliver glad for at være
spejder. Når er fast forhold defineres ved at have sex mere end to
gange om ugen, så er man klar til at være fri og til at lære sig selv
og andre at kende.

Vi må ikke glemme at vi er seniorspejdere... hvad får vi ud af vores
spejderarbejde?
Vi er bestemt ikke færdige med at være spejdere endnu. Vi er en
klan sammensat af vidt forskellige mennesker, der stort set er enige
moralsk og etisk. Vi kender hinanden gennem oplevelser, prøvelser,
gode tider og en gang i mellem gennem mindre gode. Vi er alle
unge og er mere eller mindre næsten i samme situation. Vi skal
igang med at være en del af samfundet som borgere og ikke
længere børn af vores forældre.
Hvad skal vi nå at bruge hinanden til? Vi har en eller anden form for
ansvar for at hjælpe med at give de yngre spejdere mulighed for at
nå lige så langt som os selv. Hvis vi kan magte det, har vi en eller
anden form for ansvar for at være ledere eller hjælpere.
Endnu vigtigere er det dog at finde ud af hvad vi selv skal have ud
af at være med i klanen.
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Birkerød
Bjørne

P.Plys

Vi er en loge. Vi skal bruge hinanden som den loge vi i og for sig er.
Men vi er ikke kun en loge, der hjælper hinanden til at opnå magt. Vi
er en loge, der hjælper hinanden menneskeligt med at forberede os
på hvordan man klarer problemer og udfordringer ude i livet. -Det
kan vi fordi vi kender hinanden, holder af hinanden og er enige
moralsk og etisk.
Så lad os bruge hinanden! Det er den vigtigste grund til at vi er
sammen.

Fester er ikke ren sjov. Det er eksempler på scener i livet og tests af
hvordan vi klarer dem. Alkohol er et middel, der svækker hjernen og
bevirker at vi opfører os tåbeligt. Alkohol skaber masser af
problemer og det er det vi bruger det til. Det er ikke alkoholen selv,
der er problemet, men en metode til at skabe dem kunstigt. Det er
måden problemerne tackles på, der er det vigtige i at feste. Det er
det man lærer af og som er uundværligt.

Nu skal man jo ikke forglemme døllefjelleå og at fester også handler
om at score og om at have det sjovt!
Jeg synes vi alle skal tage på Cave Inn en aften i løbet af april og
vise hvor vigtige vi er for hinanden! -Husk at vi har hinanden og at vi
er sammen for at hjælpes ad!
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Birkerød
Gruppe1.

Gruppelederen har ordet

Vores unge spejderes engagement
Der kan være mange gode grunde til, at der kun deltog meget få af
vores unge spejdere – dem mellem 15 og 23 år - i årets
grupperådsmøde1: Indkaldelsen til mødet kunne være blevet
overset, da den ikke var sendt direkte til den enkelte unge spejder,
men kun var blevet trykt i Bardunen. Indkaldelsen til mødet kunne
være skrevet sådan, at det ikke tydeligt fremgik, at gruppens unge
spejdere var særligt inviterede. Tidspunktet for mødet kunne have
været dårligt valgt, for der var fodboldlandskamp i fjernsynet samme
aften. Vores unge spejdere kunne have været ligeglade, for mødet
og de ting, som skulle finde sted på mødet, interesserede dem ikke.
Jeg ved ikke, om nogle af disse udsagn udtrykker den virkelige
årsag til vores unge spejderes fravær, men jeg fornemmer, at vi –
ledere og forældre i gruppens bestyrelse – skal arbejde meget mere
for det, hvis vi skal have vores unge spejdere inddraget i de
beslutninger, som træffes i gruppen. Og det skal vi, så derfor skal
gruppens bestyrelse sætte dette arbejde i gang med det samme, så
vores unge spejdere engagerer sig i gruppens arbejde. Vores unge
spejdere skal blandt andet være med til at afgøre, hvilke aktiviteter
gruppen skal arbejde med – både nye og gamle aktiviteter baseret
på spejderbevægelsens værdier –, så alle gruppens spejdere
oplever, at det er spændende og gerne sejt at være spejder. Vores
gruppe fylder 100 år i 2010, og til den tid og de næste 100 år frem
skulle vores gruppe stadig gerne være et meget aktivt og utrolig
attraktivt sted at være spejder. Det skal vores unge spejdere hjælpe
med at sikre ved at engagere sig. Engagement giver indflydelse og
glæde!

     1 Et grupperådsmøde er spejdernes betegnelse for en generalforsamling.
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Birkerød
Gruppe1.

Blå Sommer 2004
En af de mange glæder, som jeg finder i mit spejderarbejde for
tiden, er forberedelserne til Blå Sommer. Da dagen for sidste
tilmeldingsfrist oprandt, kunne jeg tælle, at vi bliver 60 spejdere og
ledere fra gruppen, som deltager i Blå Sommer. Der er tilmeldt i alt
18.432 spejdere og ledere til hovedlejren, heraf er de 1.590
udlændinge fra 15 forskellige lande, og der er tilmeldt 1.782
spejdere og ledere til seniorlejren, som finder sted forud for
hovedlejren.

Vi skal bo i Kloden – en af de fire underlejre –, som ligger i den
vestlige del af lejren, og som kommer til at rumme cirka 5.500
spejdere og ledere, se kortet herunder! I Kloden får vi en masse
forskellige oplevelser fra verden omkring os. Det kan for eksempel
være, at vi får besøg af mennesker fra andre lande, som kommer og
fortæller os om, hvordan det er at leve i deres lande, og som måske
laver nogle af deres landes særlige retter sammen med os, som vi
så spiser sammen. For at være sikre på at vi får en international
oplevelse, har vi søgt om at ligge i klynge2 sammen med en
udenlandsk gruppe, og vi har fået at vide, at vi får en norsk
venskabsgruppe. Hvem vi ellers skal ligge i klynge sammen med,
ved vi endnu ikke, men vi har også søgt om at ligge i klynge
sammen med pigerne fra 2. Birkerød Gruppe, da vores to grupper
har en fælles seniorklan, som vi meget gerne vil holde samlet. Så vi
håber, at det snart falder på plads, så vi kan begynde at finde ud af,
hvordan vi skal indrette os i vores klynge.

2 En klynge består af 3-5 grupper og rummer 200-250 spejdere og ledere.
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Birkerød
Gruppe1.

Vi ved endnu heller ikke, hvordan vi vil indrette os på vores egen
lejrplads, men de enkelte grene har alligevel allerede fået ansvaret
for forskellige pionerarbejder på lejrpladsen. Ulvene skal indhegne
lejrpladsen, hvis vi bliver enige med vores naboer om et hegn, og de
skal grave en fedtfælde og sætte en trebuk op over fedtfælden, hvis
der ikke bliver lavet centrale fedtfælder i underlejren. Juniorerne
skal grave en bålplads, og de skal indhegne og indrette en hugge-
og saveplads. Troppen skal bygge en indgangsportal med gruppens
banner og rejse en flagstang, og seniorerne skal bygge et
køkkenbord med en gammelmandsild.
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Birkerød
Gruppe1.

Sct. Georgs Dag
Husk, at Sct. Georgs Dag afholdes torsdag den 22. april 2004
klokken 18.30 ved Naulakha! Dette arrangement er for alle ulve,
juniorer, spejdere, seniorer, rovere og ledere, se indlægget et andet
sted i bladet!

Med ønsket om en måned, der bobler af engagement og glæde

Kaa
Find din vej, og gå den!

Der gennemføres et forældremøde forud for Blå Sommer. Det finder
sted onsdag den 16. juni 2004 klokken 19 i Naulakha. Der kommer
nærmere besked om mødet, men sæt allerede nu X i kalenderen!
På dette møde orienteres gruppens forældre og spejdere om de
praktiske forhold i forbindelse med Blå Sommer. Selv om
forældrene får en seddel med hjem efter mødet, som fortæller om
de praktiske forhold, som gennemgås under mødet, er det meget
vigtigt, at de deltager i mødet, så de kan stille opklarende spørgsmål
og få direkte svar fra lederne.

DEADLINE
Stof til næste blad

senest
den 10. i måneden før

INDLÆG
sendes til

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



ADRESSELISTE
Ravnsholt divisions hjemmeside: www.ravnsholt.dk

1. BIRKERØD GRUPPE
Hjemmeside: www.1b.dk
Ulveflokken:
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 / 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) 60 24 37 03
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


