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D E T  D A N S K E  S P E J D E R K O R P S

12. årgang nr. 8 september 2004

Kære forældre

For at holde os gode venner med vores
nye naboer, vil jeg minde om at
tilkørselsvejen til hytterne ved

Hestkøbgård

er via kolonihaverne til den lille P-plads
ved de grønne spejderes hytte og ikke
op af stien ved materialepladsen ved

golfklubben. I er velkomne til at parkere
ved golfklubben og gå op ad stien til

hytterne.
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Hyttedag i 2. Birkerøds hytteHyttedag i 2. Birkerøds hytteHyttedag i 2. Birkerøds hytteHyttedag i 2. Birkerøds hytteHyttedag 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

Kan du ikke deltage hele dagen, er du selvfølgelig velkommen de
timer du kan..
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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 - september

1. Mads N. 18 år (9 spejderår)
Stine (Pif) 14 år

6. Jacob J. 14 år (4 spejderår)
7. Sofie (Chip) 11 år
15. Chui 9 år (0 spejderår)

Poul-Henrik (Muvin) 50 år
Michelle (Glip) 20 år

16. Peter (Baloo) 45 år
18. Aske 24 år (2 spejderår)
24. Kaa 38 år (16 spejderår)
27. Kirba 9 år (2 spejderår)

Louise (Zazu) 11 år
30. Anne-Cathrine (Bjørn) 15 år
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Birkerød Ulve
H. Chr. Engelsens Flok1.

Hej Ulve,
Netop hjemvendt fra en forhåbentlig god gruppetur til Colleruphus i
august er vi nu klar til endnu en spændende spejdermåned:
September. På den dejlige blå-sommerlejr i Sønderjylland fik vi talt en
del med pigespejderne fra 2. Birkerød og vi blev enige om at holde to
møder sammen med dem her i efteråret. Det har afstedkommet en
lille ændring i vores halvårsprogram idet vi holder møde sammen med
pigerne (Blåmejserne) onsdag d. 1. september kl 17:00-19:00 ved 2.
Birkerøds hytte. Det er pigerne der arrangerer dette møde, så vi
glæder os rigtigt meget til at se hvad de har fundet på. Vi skal så
arrangere det næste fælles møde og det foregår torsdag d. 7. oktober
kl 18:00-20:00 ved Naulakha.
Lørdag d. 4. september skal vi ud at se om vi kan tage 20 km mærket.
De mindste (og nye) ulve kan naturligvis også nøjes med at tage 10
km mærket. Torsdag d. 9. september er der intet møde da vi allerede
om fredagen d. 10. sept skal afsted på den traditionsrige Birkelejr.
Birkelejren er for hele Ravnsholt divisionen og vi skal ud at overnatte i
telt i to dage oppe ved Birkegrunden (Frederiksværk). Ugen efter
havde vi planlagt møde d. 16. sept. med en tur til Rude Skov, men vi er
blevet overhalet indenom idet der også er planlagt indvielse af vores
nye hytte denne dag og det skal vi naturligvis med til. Så det var endnu
en lille programændring i forhold til halvårsprogrammet. Jeg har hørt at
der desuden skal afholdes en fest for alle spejdere i Naulakha dagen
efter, nemlig fredag d. 17. september, men det står der forhåbentlig
mere om andetsteds i dette blad. Spejdermødet torsdag d. 23.
september har vi sat i Skovstrategoens tegn.
Som I kan se bliver der rigeligt med spejderaktiviteter i september
måned, så jeg kan ikke sige andet end “Vel mødt ulve” og vi glæder
os til at se Jer.
Med spejderhilsen
Søren, Tjo, Raksha, Pukena, Lisbeth, Rasmus og Tha
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Birkerød
Blåmejser2.

Pip pip alle mejser!
Så fik vi budt de nye velkommen og kom i gang med et nyt
spejderår! I denne måned skal vi være rigtige, beskidte spejdere
med sorte negle ☺ Vi skal nemlig bruge vores fugle-muskler til
at bygge med rafter og tænde bål! Og så er der selvfølgelig den
store Birkelejr, som I allerede har fået en indbydelse til. Dér
møder vi en masse andre spejdere og sover i telt – og måske vi
vinder Fubi-løbet? Altså kan vi håbe at sommeren bliver ved lidt
endnu, for vi skal være rigtig meget udenfor!
Husk at melde afbud, hvis du ikke kan komme, til:
PROP  (26 70 58 69) BOM (25 32 50 09) BIMBO (29 71 52 36)
eller BOUNTY (51 32 92 13)
- - - - - PippeligokPippeligokPippeligokPippeligokPippeligok

DATO STED PLANER FOR MØDET MEDBRING 
01-09 Hytten Møde sammen med 

drengene fra 1. Birkerød  
Praktisk 
udendørs tøj 

08-09 Hytten Vi bygger med rafter og 
taler lidt om at pakke en 
rygsæk 

-- 

11 og 
12-09 

Grunden 
ved 
Hundested 

BIRKELEJR. For nogle 
af jer, jeres første lejr! Én 
overnatning i telt efter det 
store FUBI-løb lørdag, 
hvor vi møder mange af 
de andre minier fra byen 
Se indbydelsen 

Se pakkeliste 
på indbydelsen 

15-09 Hytten Vi bygger med rafter -- 
22-09 Hytten Gourmetdag. Småretter 

over bål  (OBS: Ikke 
aftensmad!) 

-- 

29-09 Hytten De efterhånden knap så 
nye skal døbes med et 
spejdernavn. Vi lærer 
knob og leger. 

-- 
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Birkerød
Spirer2.

Hej spirer
Først velkommen til alle de nye spirer og ledere i spirerflokken håber i er
tilfredse med patruljerne, for de kan ikke laves om!

Så kommer det travle efterår, hvor i skal starte med at lave møder for
hinanden. Den. 6. September er Troldene der skal have alle
forberedelserne klar. Den 20. er det Pandaerne der skal have alt klar til
mødet i har planlagt.
Svanerne har overstået deres møde.

4. september arrangement i gågaden – nærmere besked herom kommer
senere.
10-12 September er der Birkelejr – håber alle har tilmeldt sig.
27. september handler møde om førstehjælp og vi får en brandmand på
besøg.
13. september intet møde

Vigtige datoer i efteråret.
2-3 oktober Juplat (for gamle spirer)
22 november bliver mødet lidt længer, da vi skal til DGI-byen.
26-28 november er der juletur.

Husk at melde afbud hvis du ikke kan komme!!!

Det er også tid til at finde en stand in for Rokke – da hun flytter lidt længere
væk fra Birkerød og derfor ikke har mulighed for at være der hver uge til
møde. Helt fri for Rokke bliver i ikke, da hun stadig vil deltage på vores
ture.

Med mange spirer hilsner fra
Smil, Vims, Glip & Rokke
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1. Birkerød
Trop

Hej Rødder!!!Hej Rødder!!!Hej Rødder!!!Hej Rødder!!!Hej Rødder!!!
Så er Blå Sommer overstået. Desværre havde vi temmelig travlt
hele lejren, men til gengæld byggede vi Blå Sommers ubetinget
største projekt. Vi fik en sølvøkse fordi det også var det mest
expeditions agtige projekt. Vi blev omtalt i Blå Sommer radioen,
vist nok også avisen. Projektet var en del af afslutningen, vi blev
nævnt i radio mojn og P3 og sikkert masser af andre steder.
Det var simpelthen en kanon succes da det endelig blev færdigt.
Ca. 1000 besøgende nåede at prøve labyrinten. Køen var op til
flere timer lang og nogle prøvede endda flere gange trods den
lange kø.
I oktober holder vi tropstur, og det bliver en tur hvor det bliver
muligt at gense nogle af dem vi byggede sammen med.
Ellers sluttede Blå Sommer jo med at E, Lyngbye og Jeppe
rykkede op.
Simon stoppede for at rejse til Timbuktu (nåh nej, det var vist
Mozambique). Thomas stoppede fordi han havde tabt lysten til
at være spejder. Pokkers.
Til gengæld kan vi jo så her efter gruppeturen byde hjerteligt
velkommen til de nye, som jo formentlig glæder sig lige så
meget som os andre til Canada turen.
Finansieringen er næsten på plads nu, så nu kan vi bruge flest
kræfter på at arrangere.
Hvis du ikke er tilmeldt eller frameldt Birkelejr når du læser
denne linie, skal du straks gøre noget ved det.

Tropsmøde Onsdag den 1. september kl. 19:30 i Naulakha
Ud i det blå Gå langt tur. Lørdag/søndag 4.-5. september.
Birkelejr Weekenden 10.-12. september
PLAM Onsdag den 29. september kl. 19:30 i Naulakha
Næste tropsmøde Onsdag den 6. oktober

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

Hej Tobitter
Forhåbentlig er I ved at være kommet på plads i de nye
patruljer? Vi glæder os til at se, hvordan I har fået indrettet jer
i patruljelokalerne.

Emnet for september måned er knob og tovværk og kort og
kompas. Så find knobbåndene frem og få pudset kompasset af.
Det kunne måske også pynte med nogen flotte knobtavler i de nye
patruljelokaler?

Nu da vi er blevet tre patruljer i troppen, genoptager vi
patruljedysten, der ellers har ligget stille et stykke tid. Dysten
vil blive afgjort hver måned på tropsmødet, så det er bare med at
forberede sig grundigt på patruljemøderne og så ellers møde
talstærkt op på tropsmødet for at forsvare eller erobre
trofæet! I år har vi et nyt trofæ – og det er bestemt værd at
kæmpe for…

Husk nu også 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 september:
1. september: Tropsmøde, kl. 19-21 i hytten
3.–5. september: PLA-tur
10.-12. september: Birkelejr
17.-19. september: Nathejk
29. september: PLA-møde, kl. 19-21 i hytten

Mange hilsner Staben
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Birkerød
Bjørne

P.Plys

Kære bamlinger og bjørne.

Vi August måned passeret har
med introgrill og mjød,

da gør vi os nu bamseklar
til kolle i Stavnsbos skød.

Der skal hygges, der skal skåles,
der skal gives en masse kys,

der skal regnes, der skal våges,
for det gi’r et bamsekryds.

Vi ses til Klankolle ’04 d. 19.-26. Sept. i Stavnsbo!
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HOV... Her var en helt
tom side?!?!

Her kan dit patruljeindlæg fx komme
til at stå - eller din fortælling fra en
sjov spejderoplevelse!

Skriv til bardunen@post.cybercity.dk
inden den 10., så kommer det med allerede i
næste måned!!!
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Birkerød
Gruppe1.

Gruppelederen har ordet

Blå Sommer 2004

Nu kan jeg endelig sige mange tak til Jer alle sammen for en god Blå
Sommer. Vejret viste sig ikke altid fra sin pæneste side, men det
kunne nu have været meget værre. Vi slap med nogle få kraftige
regnbyger, og det meste af tiden kunne vi da gå rundt i shorts og T-
shirt, for vejret var jo dejligt lunt.
Der er mange indtryk, der skal fordøjes efter så mange dage på en
stor lejr. Der er både gode og dårlige oplevelser, som skal vendes,
inden tankerne falder til ro, og oplevelserne bliver til minder. I vil alle vil
få lejlighed til at fortælle om, hvordan I oplevede Blå Sommer 2004.
Vores ledere vil evaluere og give udtryk for deres oplevelse af lejren i
forbindelse med et gruppeledelsesmøde i midten i august, mens
vores spejdere vil få mulighed for at evaluere og give udtryk for deres
oplevelse af lejren i forbindelse med gruppeturen til Colleruphus i
slutningen af august.
En af mine bedste oplevelser var oplevelsen af vores spejdere. I ulve
fortjener et højt Tjikkerlicker for Jeres energi og gå-på-mod. I klarede
Jer rigtig flot, selv om I var langt væk fra Jeres far og mor, burgere,
pizzaer, fjernsyn og computere i mange dage. I var nogle seje gutter!
Og I juniorer fortjener et skulderklap og ros. I var nemlig rigtig dygtige
til at bringe orden i det kaos, der herskede i Jeres telte om morgenen,
så teltene fremstod pæne og ryddelige ved teltkontrollen. I kunne bare
det der!
Og også I spejdere fortjener at blive fremhævet. I arbejdede dag og
nat – næsten – for at få færdiggjort Jeres storstilede projekt, den
tredimensionelle labyrint, og I nåede det! Labyrinten blev både
berygtet, berømmet og belønnet. I gjorde Jer virkelig fortjent til den
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Birkerød
Gruppe1.

Hvis der er noget, som jeg kan ønske mig, når vi tager på lejr sammen
næste gang, så er det, at I – både ulve, juniorer og spejdere – bliver
bedre til at passe på Jeres ting. Der er ikke nogen, der har taget
Jeres ting, selv om I ofte hævder det. Det er Jer selv, der ikke har styr
på, hvor I har Jeres ting. Gør Jer til en regel, drenge, at I pakker en ting
ned i rygsækken, når I tager en anden ting op af den, så I ikke har alle
Jeres ting liggende rundt omkring i hele teltet og uden for teltet! Det er
sådan man gør, når man lever i og af en rygsæk!

Naulakha
Vi arbejder stadig i Naulakha. Vi er ved at sætte skalbrædder op på
de vægge, som vender udad, og som er blevet isolerede. Derudover
er de sidste indvendige døre ved at blive sat op. Det er tager tid at få
de store ting indvendigt på plads, for det kræver præcision, og der
mangler raske hænder til at tage fat, så vi kan blive færdige. Jo
hurtigere vi bliver færdige og kan bede Birkerød Kommune om en
ibrugtagningstilladelse af Naulakha, desto hurtigere slipper vi også for
at betale både til bank og kreditforening.
Hytteudvalget håber fortsat på at kunne melde Naulakha klar til
indvielse i efteråret, men den tidligere annoncerede dato forventes at
blive rykket en smule, så tingene bliver gjort ordentligt. Lige så snart at
datoen for indvielsen og spejderfesten er endelig fastlagt, vil I få
besked.

Med ønsket om et lunt efterår med mange prøvelser og gode øvelser

Kaa
Find din vej, og gå den!

sølvøkse, som I vandt for “det mest ekspeditionsagtige projekt på Blå
Sommer 2004”. Sådan!
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Birkerød
Gruppe1.

Nyt for ledere og nyt om ledere i 1. Birkerød Gruppe

Følgende er blevet kontrolleret i Rigspolitiets Centrale
Kriminalregister og udnævnt som ledere i Det Danske
Spejderkorps:

28. juni 2004 Søren Rye miniassistent

Gruppens bestyrelse ønsker dig tillykke, og gruppens
ledere ønsker dig velkommen i deres patrulje!
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Birkerød
Gruppe1.

Bestyrelsesformanden har ordetBestyrelsesformanden har ordetBestyrelsesformanden har ordetBestyrelsesformanden har ordetBestyrelsesformanden har ordet

Vi havde egentlig haft til hensigt at indbyde til en
arbejdsweekend i september for at fuge og lakere. Det
var hensigten at kunne have indvielse d. 16. september.
Men vi har en del af vores udstyr stående efter
udflytningen. Derfor kan vi ikke få ryddet flere rum ad
gangen, så der kan sættes mange folk i arbejde. Det
får indvielsen til at blive udsat lidt.

MEN:

Vi har brug for hjælp til at få skalbrædder op, samt få
dem lakeret. Vi arbejder hver tirsdag og torsdag aften
kl. 1900 – ca. 2130. Hvis du har tid i weekenden, så
spørg mig, om der arbejdes.

Vi har også et projekt med nogle græsarmeringssten.
Det kommer lige efter det indre.

Med spejderhilsen

Jens Rahbek, 45 82 09 54



ADRESSELISTE
Ravnsholt divisions hjemmeside: www.ravnsholt.dk

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

1. BIRKERØD GRUPPE
Hjemmeside: www.1b.dk
Ulveflokken:
ML: Kim Ørnbo (Tha) 45817043 / 40304857
MA: Jeppe Sandholt (Akela) 45817446 / 26367446
MH: Susanne Jensen (Pudmini) 45824062 / 22539585
MH: Mette Kjær (Messua) 45821133
MH: Mette Englev ( - ) 45813119 / 40560435

Juniorflokken:
JL:Mette Kjær (Messua) 45 82 11 33
JA:Sune Ingvardson (Bagheera) 22 47 72 52
JA:Lasse Arnsdorf Pedersen (Toomai) 45 81 04 07
JA:Mads Rønnest (Phao) 45 81 12 04 / 26 22 97 21
JA:Sikker Rosendal (Thuu) 45 81 89 38 / 27 36 07 70
JH:Michael Hansen (Addax)  6135 93 10

Troppen:
TL:Jakob Braad 45 82 42 70 /29 72 42 70
TA:Rune Jørgensen     51 88 58 97 / 33 25 58 97
TA:Susanne Lassen    26 81 60 94 / 33 25 58 97
TA:Lasse Nielsen 26 14 10 28
TA: David Hansen 61 35 31 77 / 45 81 27 94

TA: Kristian Dreholm 26 73 76 22 / 45 81 49 05

TA: Mads Rønnest 26 22 97 21 / 45 8112 04
Mohawk:
PL: Nicolai Myrup 26 44 63 56 /45 81 26 36
PA: Mads Bjerregård 51 52 31 91 /45 81 31 91
Sioux:
PL: Rasmus Rahbek 28 59 57 52/ 45 81 22 70
PA: Andreas Håkan-Mose 61 66 11 76/4582 06 67

Birkerød Bjørne (senior):
KL: Mikkel Thune 23 23 36 36

Birkerød Rover:
KL: Rolf Ingvardson 26 18 65 12

Gruppeleder:
Jens Thygesen (Kaa) 20 11 31 14 /45 82 05 60

Gruppeassistent:
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):
MA:Naja Krogh Christensen(Prop)26705869/35823292
MA: Pernille Würtz Lyngbye (Bimbo) 29 72 52 36
MA: Charlotte Stephansen (Bounty) 51 32 92 13
MA: Karen Leffers (Bom) 25 32 50 09

Spirer (junior):
Charlotte Frost (Rokke) 28 11 47 65
Merete Rønberg (Smil) 51 94 57 37 /44 68 40 71
Anne Katrine Jørgensen(Vims) 2972 8382/3646 8382
Michelle Madelung(Glip) 40 57 29 33 / 48 17 30 85

Tobitten (trop):
TL: Pernille Pedersen (Måne) 51 90 19 11
TA: Natalie Strandman (Pippi)22 16 31 11/36 44 57 03
TA:Sine W. Jørgensen (Snip)22 57 51 57/35 85 62 66
TA: Tina
TA: Marie Jenstrup (Era)
Viben:
PL: Christina Poulsen 45 81 89 83
PA: Laura Evald 45 81 60 90
Svalen:
PL: Nina Mørch Pedersen (Smut) 45 81 18 24
PA: Katrine Haupt Larsen (Stjerne) 45 81 83 24
Glenten:
PL: Thora Wessenberg Kjær 45 82 11 33
PA:Malene Johansen 45 81 46 95

Birkerød Bjørne (senior):
KL: Camilla Mørch Pedersen (Kano) 45 81 18 24

Gruppeleder:
GL: Helle Strøm 45 81 13 78

Gruppeassistent:
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:
Johnny Haupt Larsen 45 81 84 24
Kasserer:
Philip Dam 45 82 97 00


