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. 7

august 2004

Velkommen til et nyt spejderår i 1. og 2. Birkerød
Der er desværre ikke indlæg fra alle afdelinger i denne
måned, da deadline jo lå lige midt i sommerferien. Men
der er masser af gruppestof for begge grupper, så kig
bladet godt igennem alligevel!

Hyttedag i 2. Birkerøds hytte
Lørdag den 11. september kl. 10.00 – 16. 00
Vores nye hytte står flot og funklende på grunden. Vi
synes den skal blive ved med at holde sig flot, og
indbyder derfor til hyttearbejdsdag denne lørdag,
mens vores spejdere er på Birkelejr.
Vi skal have hængt gardiner op, samlet skabe, sat
opslagstavler og knager op, malet vinduerne
udvendigt 2. gang med mere.
Bestyrelsen sørger for øl / vand og en rigtig
spejderfrokost.

På gensyn ved hytten
Bestyrelsen
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Kan du ikke deltage hele dagen, er du selvfølgelig velkommen de timer du kan..

Æressiden

Tillykke siger vi alle til :
Fødselsdage - august
3.
6.
13.
15.
22.
23.
26.

28.
30.

Lasse H.
Jeppe P.
Sofie (Chap)
David
Sofie
Lasse P.
Helene (Futte)
Tantor
Thora (Tjep)
Marianne (Prik)
Helle Vibeke
Chuchundra

28 år (19 spejderår)
17 år (6 spejderår)
12 år
19 år (11 spejderår)
9 år
20 år (12 spejderår)
13 år
12 år (5 spejderår)
13 år
42 år
47 år
11 år (1 spejderår)
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1.

Birkerød Ulve

Hej Ulve,

H. Chr. Engelsens Flok

Så er vi kommet vel hjem fra Blå Sommer med mange gode
oplevelser og minder i bagagen. Alle mand er forhåbentlig klar til et nyt
og spændende spejderhalvår for vi har mange aktiviteter på
programmet.
Ulvene skal igang med at tage mærket, der hedder “Sundhed og
bevægelse” og månedens knob i august er råbåndsknobet.
Første spejderaktivitet efter sommerferien er programuddelingen, der
foregår i weekenden d. 7. og 8. august. Aktiviteten er omtalt
andetsteds i dette blad, men husk at møde op med din mor eller far.
Jo flere der møder op desto lettere kan vi få omdelt alle bladene. Det
er jo meget rart at få en cykeltur i Birkerød med sin familie især når
man samtidig kan være med til at tjene penge til spejdergruppen.
Første spejdermøde ude ved Naulakha er torsdag d. 12. august og
her vil vi naturligvis fortælle hinanden om sommerferieoplevelser og
tage fat på emnet om sundhed ved at lave grillspyd på bål.
HUSK at vi har flyttet mødetidspunktet til kl 18:00-20:00 !
Ugen efter, d. 19. august, skal vi have gang i sportsaktiviteterne og vi
skal prøve kræfter med nogen af de olympiske discipliner. Torsdag d.
26.
august er der ikke noget møde da vi i weekenden efter, d. 27.-29.
august, skal på vores årlige gruppetur på Colleruphus i Rude skov. På
denne tur skal de ældste minier rykke op til junior - og jeg skal allerede
nu opfordre forældre og minier til at få afklaret om hver enkelt er klar til
at rykke op. Generelt skal man rykke op hvis man går i 4. klasse.
Vel mødt til en forhåbentlig dejlig varm august måned !
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Med Spejderhilsen
Søren, Tjo, Raksha, Pukena, Lisbeth, Rasmus og Tha

1.

Hej Rødder!!!

Birkerød
Trop

I skrivende stund, en uge før Blå Sommer, er der travlhed hos jeres tropsleder.
Ligesom de tidligere år har jeg været hovedansvarlig for at skaffe 136 personer
til at arbejde for Roskilde Festival. I år giver det omkring 15.000 kroner til
tropskassen, selvom vi kun havde regnet med 10.000 kroner. Det giver dog en
del arbejde, så oveni forberedelserne til Blå Sommer skal det også lige afsluttes.
Jeg regner dog naturligvis med at alt blev klar til Blå Sommer og at det var en
kanon fed lejr.
PLA’erne skal bemærke at der er PLAM 2 gange i august.
August er jo i øvrigt måneden for vores årlige gruppetur og dermed også for
oprykning af nye spejdere til troppen. Husk at tage godt i mod dem, og husk at
der jo er sket udskiftning på PLA siden.
Fra hytte fronten kan jeg meddele at vi i skrivende stund har fået skalbrædder
og nu er klar til at færdiggøre hytten. Vi håber at indvie den i midten af
september, men I skal nok få besked.
Husk tilmelding og betaling til både Birkelejr og Ud i det blå. I har fået udleveret
indbydelser til begge arrangementer.
PLAM
Tjene penge
PLAM
Gruppetur
Næste tropsmøde

Onsdag den 4. august kl. 19:30 i Naulakha
Uddeling af aftenskole programmer i weekenden den 7.8. august.
Onsdag den 25. august kl. 19:30 i Naulakha
Weekenden 27.-29. august
Onsdag den 1. september

Husk at melde afbud!!!

Staben
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2.

Birkerød Trop
Tobit

Kære Tobitter

Velkommen til alle jer, der er nye i troppen – og velkommen til et nyt
spejderår. Vi glæder os til at tilbringe det sammen med jer.
August er en kort måned i spejdersammenhæng, så det bliver ikke til
så mange møder, og da vi alle ses til oprykningen onsdag d. 11., holder
vi ikke noget tropsmøde i denne måned. I stedet tager vi revanche
med en kanotur den anden weekend i august.
På jeres patruljemøder i august har I tid til at komme på plads i de
nye patruljer, snakke om hvad I kunne tænke jer at lave og ikke
mindst finde ud af, hvornår I kan holde jeres møder...
I år har vi besluttet at holde trops- og pla-møder henholdsvis den
første og sidste onsdag i måneden. Det bliver dog som sagt først fra
september.
Vi ses til oprykningen d. 11. i Bistrup Hegn – der bliver brug for alle
hænder...
Og husk nu endelig at melde afbud, hvis du ikke kan komme – du
kan også melde afbud til din PLA (patruljeleder eller –assistent), der
giver beskeden videre til os i Staben.
Program august:
11. agust: Oprykning, kl. 18.30-20.30
Vi mødes på Hegnsvej ved Bistrup Hegn
13. – 15. august: Tropskanotur
Og lige til sidst – Patruljeledere og -assistenter har forhåbentlig
reserveret den første weekend i september (3.-5.) til en PLA-tur i
det svenske : )
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2.

Birkerød
Gruppe

Kære alle i 2. Birkerød Gruppe
Blå Sommer var et tilløbsstykke, og forhåbentlig kan vi også sige,
at det blev en succes, når du læser disse linjer.
Desværre blev det også et farvel til 3 af vores gode afholdte ledere
gennem flere år, nemlig blåmejseleder Prik (Marianne),
juniorassistent Baloo, der har fundet en spejdergruppe nærmere
hvor han bor, og gruppeassistent Akela (Leif).
I skal have en stor tak for Jeres indsats i gruppen og vi vil savne
Jer.
Jeg vil derfor opfordre alle med spejderlyst til at give en hånd med
i ledergruppen, da jo flere vi er, desto sjovere kan det blive.
Vi vil se frem til, at der i blåmejsegrenen kan findes en ansvarlig,
koordinerende leder, der sammen med Prop, Bimbo, Bounty og
Bom kan føre minierne gennem næste spejderår.
Desuden mangler vi assistenter/forstærkninger til junior/
spiregrenen, da nu Rokke og Smil må undvære Baloo.

Henvend Jer til en af lederne i afdelingerne eller til
Gruppeleder
Helle Strøm
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1.

Birkerød
Gruppe

Blå Sommer 2004
Jeg skulle egentlig have indledt dette indlæg med at sige mange
tak til Jer alle sammen for en fantastisk Blå Sommer, men da jeg
skriver disse linier en lille måneds tid, før Blå Sommer er afsluttet,
så må jeg vente med min tak til Jer. Den kommer så først henne i
september udgaven af Bardunen. I denne udgave af Bardunen må
jeg nøjes med at skrive, at jeg håber, at vi får en fantastisk Blå
Sommer, og at vejret er med os – gerne let overskyet og ingen
regn eller endnu bedre solskin – og ikke de store mængder regn,
som vi har oplevet i den sidste måneds tid.
Nu findes der jo som bekendt ikke dårligt vejr, men kun dårlig
påklædning, og en spejder fra 1. Birkerød “går aldrig ned på
udstyr” – i hvert fald får man ham aldrig til at indrømme det! –, men
oplevelsen af en lejr er altid bedst, hvis vejret ikke er for fugtigt.
Skulle det mod forventning regne på Blå Sommer, så må vi bare
tænke på ordene i sangen “Det kan øse, det kan pøse…”, finde
smilet frem og komme videre med det, som vi har gang i, for vi
giver aldrig op!
Naulakha
Vi er nu flyttet ud af Mantziusgården. Vi har kun nogle ganske få
ting opmagasineret i to rum i kælderen. Resten har vi flyttet ud i
Naulakha.
Vi arbejder stadig i Naulakha. Vi har senest modtaget skalbrædder
til den indvendige beklædning, som nu skal sættes op, og så skal
vi også have sat de sidste indvendige døre op. Når det er gjort, er
de store ting indvendigt på plads.
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1.

Birkerød
Gruppe

Der mangler stadig nogle små ting indvendigt og nogle lidt større
ting udvendigt, men det varer ikke længe, før bestyrelsen kan bede
Birkerød Kommune om en ibrugtagningstilladelse af Naulakha.
Hytteudvalget forventer således at kunne melde Naulakha klar til
indvielse torsdag den 16. september 2004. Hvis denne dato holder,
forventer vi at afholde en spejderfest i umiddelbar forlængelse af
indvielsen, nemlig fredag den 17. september 2004. I kan derfor
godt reservere disse to datoer!
Gruppetur
Jeg vil endnu engang minde Jer om, at vi tager på gruppetur til
Colleruphus i weekenden den 27.-29. august 2004. I får nærmere
besked om gruppeturen af Jeres ledere efter sommerferien!
Ud i det blå
Jeg vil også endnu engang minde Jer om, at vi igen i år
arrangerer Ud i det blå for hele gruppen. Det finder sted i
weekenden den 4.-5. september 2004. I skal tilmelde Jer og betale
i forbindelse med gruppeturen til Colleruphus!
Med ønsket om en god start i grenene efter ferien med mange
aktiviteter, læring og højt humør

Kaa
Find din vej, og gå den!
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1.

Birkerød
Gruppe

Nyt for ledere og nyt om ledere i 1. Birkerød Gruppe
Deltagelse i kursus i 1. halvår 2004
Jens Thygesen (Kaa) har gennemført kursus for Ledertrænere i
perioden 20.-23. maj 2004 ved Hvissingehus.
Kurser i 2. halvår 2004
Der gennemføres introduktionsaften for gruppens nye ledere
onsdag den 25. august 2004 fra klokken 18 til klokken 21 i
Naulakha. Gruppens gamle ledere og nye medlemmer af
bestyrelsen er også velkomne til at deltage.
Aftenen indledes med fælles spisning. Derefter bliver der en
introduktion til Det Danske Spejderkorps, til Ravnsholt Division og
til 1. Birkerød Gruppe. Endelig bliver der mulighed for at stille alle
de spørgsmål, der ikke måtte være blevet besvaret undervejs.
Tilmelding til introduktionsaftenen skal ske til gruppelederen senest
den 16. august 2004.
Der gennemføres kursus for mini-, junior- og tropsledere i
weekenden den 24.-26. september 2004 på Sjælland.
For gruppens nye ledere er det et krav, at de skal deltage i et
kursus for den gren, som de er blevet ledere i, inden for ét år,
efter at de er blevet ledere i den pågældende gren. På disse
kurser får de nye ledere idéer til, hvordan de arbejder med
spejdere i den aldersgruppe, som de er ledere for.
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1.

Birkerød
Gruppe

Gruppens nye ledere kan også deltage i et såkaldt kernekursus,
som retter sig mod ledere, der ikke har været spejdere tidligere, og
hvor deltagerne blandt andet lærer om DDS’ værdier og metoder.
Gruppens introduktionsaften kan træde i stedet for et kernekursus.
Der kan hentes yderligere informationer om kurserne
iUddannelsesmagasinet i Broen Magasin af den 2. juni 2004 eller
på www.hotel.dds.dk/traening/index.php “Kurser for ledere”.
Tilmelding til grenkursus og kernekursus skal ske til gruppelederen
senest den 16. august 2004.
De ledere, der allerede har været på deres respektive grenkurser,
kan frit vælge mellem alle de spændende tilbud, som
Uddannelsesmagasinet i Broen Magasin af den 2. juni 2004
bugner af. De kan varmt anbefales at komme ud for at lære noget
nyt og få lidt luft under vingerne.
Tilmelding til andre kurser skal ske til gruppelederen senest den
16. august 2004.
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ADRESSELISTE

Ravnsholt divisions hjemmeside: www.ravnsholt.dk

1. BIRKERØD GRUPPE

2. BIRKERØD GRUPPE

Hjemmeside:
Ulveflokken:

Hjemmeside:
Blåmejser (mini):

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

www.2birkerod.dk

ML:Marianne Carlson (Prik)
45 82 13 37
MA:Naja Krogh Christensen(Prop)26705869/35823292
MA:Pernille Würtz Lyngbye (Bimbo)
29 72 52 36

Spirer (junior):

JL:Charlotte Frost (Rokke)
60 24 37 03
JA:Merete Rønberg (Smil) 51 94 57 37 / 44 68 40 71
JL:Mette Kjær (Messua)
4582 1133
JA:Peter Zetner-Møller (Baloo)
23 25 95 21
JA:Susanne Jensen (Pudmini)6094 2689/ 4582 4062
JA:Lasse Pedersen (Toomai) 61790407/45810407 Tobitten (trop):
JA:Mads Rønnest (Phao) 2622 9721 / 4581 1204 TL:Pernille Pedersen (Måne)
51 90 19 11
JA:Sikker Rosendal (Thuu)2235 3697/4581 8938 TA:Natalie Strandman (Pippi) 2266 4447/ 36 44 57 03
TA:Sine W. Jørgensen (Snip)2257 5157/ 35 85 62 66
Troppen:
Musvitten:
TL:Jakob Braad
2972 4270 / 4582 4270 PL: Anne-Marie Appelqvist (Fimpe)
45 82 04 67
TA:Rune Jørgensen
5188 5897 PA: Gry Vesterdal (Kukki)
45 81 19 25
TA:Susanne Lassen
2681 6094 PA: Tina Carlson (Banzi)
45 82 13 37
TA:Lasse Nielsen
2614 1028 Svalen:
Mohawk:
PL: Nina Mørch Pedersen (Smut)
45 81 18 24
PL:Jeppe A. Pedersen 2742 6288 / 4581 0407 PA: Katrine Haupt Larsen (Stjerne)
45 81 83 24
PA:Jacob Würtz Lyngbye 2662 2126/ 4581 1114 PA: Anne-Cathrine Skriver-Møller(Bjørn) 45 81 46 00
Sioux:
Birkerød Bjørne (senior):
PL:Rasmus A. Rahbek 2859 5752/
4581 2270
KL:Camilla Mørch Pedersen (Kaska)
45 81 18 24
PA:Anders L. Rahbek
2043 7719/
4582 0954

Juniorflokken:

Gruppeleder:

Birkerød Bjørne (senior):
KL: David Hansen

6135 3177/

45812794

Birkerød Rover:
KL:Rolf Ingvardson

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

45 81 83 24

Gruppestyrelsen:

Formand:
45 81 62 12 Johnny Haupt Larsen
45 81 52 47 Kasserer:
Philip Dam

45 81 84 24
45 82 97 00

45 82 09 54

Bladændringer, begge grupper:
45 82 06 67

Flytning meldes til posthuset.
Andre ændringer til gruppelederen

