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. 11

December 2004

Kære alle i 2. Birkerød,
Skynd jer ud og sæt et STORT kryds i kalenderen ud for
lørdag den 29. januar. Hele gruppen er nemlig inviteret til
detektivdag... men shhhhhh sig det ikke til nogen, det er tophemmeligt! Følg med i næste nummer af Bardunen og få mere
at vide!!!
Med venlig hilsen Agent X og Agent Y

1.

Birkerød Ulve
H. Chr. Engelsens Flok

Hej Ulve,
November måned er gået godt med refleksnatløb, fremstilling af
bålkapper og film om junglebogen. I december måned runder vi vores
mærke “Drama, Musik og Sang” af med en hel del sange. Vi skal lave
papirsting d. 2. december og d. 9. december øver vi juleafslutning.
Juleafslutningen afholdes d. 16. december fra kl. 17:00-18:45 og husk
at invitere dine søskende og forældre. Bemærk tidspunktet som er 1
time tidligere end normalt, da vi ikke kan være i hytten samtidig med
juniorerne og alle deres forældre og søskende.
Vi har fået endnu en af de store tropsspejdere, Jacob, til at assistere
med møderne fremover og det er vi meget glade for. Velkommen til
Jacob. Der er p.t. 23 aktive ulve og vi har 4 som ønsker at starte til
foråret, men det betyder stadig at der er plads til et par stykker mere.
Så hvis du kender nogen der vil være med, så tag og snak med dem.
De kan altid komme og prøve at være med til et par møder for at se
hvordan det er at være spejder.
Vi ses forhåbentlig nede på Vasevej d. 1. søndag i advent, d. 28.
november kl. 15:30-16:30 hvor juletræet tændes. Samtidig starter
juletræssalget, som kommer til at løbe helt frem til d. 23. december.
Her håber jeg at vi ses nede til nogen sjove vagter hvor vi sælger en
masse juletræer og hygger os med hinanden.
Med Spejderjulehilsen
Rasmus, Jacob,
Pukena, Raksha, Sambur, Tjo, Tantor ogTha

2

Æressiden

Tillykke siger vi alle til :
Fødselsdage - december
4.
6.
6.
9.
11.
12.
14.
15.
16.
18.
19.
21.
21.
25.
26.
30.

Ida
Rolf
Addax
Susanne L.
Chil
Stina (Pluto)
Michael
Mathilde (Snuffi)
Kristian
Bungar
Katrine (Blip)
Christine (Trille)
Morten
Marlene
Jesper F.N.
Ferao
Dorte (Lærke)
Marie (Era)
Rikki
Katrine

9 år
28 år (19 spejderår)
11 år (2 spejderår)
24 år (15 spejderår)
10 år (2 spejderår)
19 år
20 år (7 spejderår)
10 år
19 år (11 spejderår)
11 år (2 spejderår)
13 år
10 år
15 år (7 spejderår)
10 år
28 år (19 spejderår)
12 år (4 spejderår)
28 år
23 år
10 år (1 spejderår)
10 år
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1.

Birkerød Juniorer
Marianne Wieses Flok

Hej Tigere og løver

Når december kommer, har vi forhåbentligt haft en dejligt 1.
Birkerød juniortur. Så er vi parate til at starte på december. I
december står den på juleforberedelser og især forberedelser til
vores juleafslutningsfest for forældrene. Vi laver indbydelser,
pynt underholdning og guf til forældrene og søskende skal komme
på besøg. Efter juleafslutningen den 16 holder vi en dejlig ferie
og ses igen til juniormøde den 6. januar.
December (skæg og fest)
Torsdag den 2.
Bolcher
Torsdag den 9.
Underholdning
Torsdag den 16.
Juleafslutningsfest for forældre og søskende

Juleferie til 6. januar

Spejderhilsen

Pudmini, Lasse, Baloo og Messua
Afbud tlf. 45821133/60626906 eller email mkjaer@dadlnet.dk
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2.

Birkerød
Spirer

Hej Spirer,
Nu er det endelig december, julen er kommet med julekalender,
brunkager og alt det andet der hører til. Det skal vi også mærke på
møderne, vi skal klippe klistre og lege julelege, synge en masse
julesange (som vi har lovet jer) og spise pebernødder, kort sagt
december bliver en rigtig hygge måned.
Vi holder møder mandag d. 6. og 13. december, begge møder vil,
som I nok kan regne ud, stå i julehyggens tegn. Hvad vi skal lave
den 6. er en hemmelighed. Men den 13. skal vi i hvert fald lege
pakkeleg, og alle skal derfor huske en lille gave til 15 kr. Efter
mødet må vi huske at ønske hinanden glædelig jul og godt nytår,
for vi ses først mandag den 10. januar 2005.
Mange jule-spirer-hilsner fra Rokke, Smil, Vims og Glip

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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Hej Rødder!!!

1.

Birkerød
Trop

Så lykkedes det at få indviet hytten. Tak til alle der deltog og gjorde dagen
festlig. Det var rart at der var så mange der dukkede op.
Der skal også lyde en stor tak til alle der har hjulpet undervejs i hytteprojektet.
Vi er jo dog ikke helt færdige endnu. Der mangler stadig lidt ting rundt omkring.
Nogle af dem vil blive lavet hurtigst muligt. Andre, såsom græstaget bliver lavet
når vi har fundet penge til det. Derudover er der en indflytningsfase hvor vi skal
have alt flyttet ud i hytten og få den indrettet. Det tager vi stille og roligt, så vi får
hytten rigtigt indrettet.
Sidst men ikke mindst skal vi lige have styr på vores varme anlæg. De fleste af
jer har nok bemærket at der enten er for koldt eller for varmt. Vi skal bare lige
lære at justere det rigtigt. Det finder vi nok meget snart ud af.
December måned står traditionen tro på julehygge. Derudover er der lige nogle
rygmærker der skal laves, så der er lidt at se til imens i sikkert æder jer tykke i
pebernødder.
PLA’erne skal IKKE til PLAM sidste onsdag i december, men i stedet holder vi
PLAM i starten af januar, lige efter tropsmødet.
God jul og godt nytår til alle.
Tropsmøde
Weekenderne
PLAM
Næste tropsmøde

Onsdag den 1. december kl. 19:30 i Naulakha
I weekenderne frem til jul sælger vi juletræer
Onsdag den 5. januar kl. 21:00 i Naulakha
Onsdag den 5. januar

Husk at melde afbud!!!
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Staben

2.

Birkerød Trop
Tobit

Kære Tobitter
Så nærmer den søde juletid sig – med alt hvad det indebærer af
hygge, fridage ☺, søde sager og mavekneb "
Der er kun ét enkelt fælles arrangement i december, men derfor
skal I selvfølgelig ikke snydes for julehygge og godter! Så tag den
søde tand med og mød talstærkt op til årets sidste tropsmøde –
der bliver hårdt brug for alle jeres kvikke hoveder!
På tropsmødet i december indvier vi nemlig vores nye Spejder-TP.
Der skal spilles og hygges – men lidt alvorligt er det nu også, for
patruljetrofæet står jo som altid på spil… På mødet skal vi
desuden give patruljetrofæet en ordentlig spejderdåb, så han
også officielt kan kalde sig et rigtigt spejdertrofæ!
Husk endelig at melde afbud, hvis du ikke kan komme – både
til patruljemøder, trops- og PLA-møder.
Første arrangement i det nye år er sommerlejrmødet for
forældre og spejdere mandag d. 17. januar, kl. 19.30 i hytten.
Program december:
1. december: Juleafslutningstropsmøde, kl. 19-21 i hytten
Og så må I ellers ha’ en rigtigt god jul og et festligt nytår!
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Birkerød
Bjørne
Salam te vors fætre som rajse höjt tel norr.
Vi sitter i vors tælt herr jæm i Egypten o nytterr vandpibe i
solen. Vi hanle me helli sand o fårr mang god ting. Vi bytte
igæn, men vi huske a man ikk må betal merr for en kvinne
end hens omvænte vækt i kamelerr… Tel lille Eid vi spise
fisk, di harr ikke følserr! I vet det er budt nummerr 64 i
Krranen. Vi ha mange gæsterr og vi gi dem daddler –de
fylde derrs mund –de lignerr kamelerr!
Vi glæte os te a besøg jerr nårr i holde sturre fæste! Vi ve
kom o prøv de blonde barbie te divijulfrrokost o vi ve os
drrik halalsnaps så vi ka hold varrme når isbjørrn hold
julfrrokost. Mæn vi frrys merr nårr vi tarr mæ te den
söderrås -brrrr…! Vi got forstå december: det err motsat
a den ramadan!
Mynte o daddlen frra Tareks harem
Michelle ha den abe

P.Plys
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Spejdernes juletræssalg på Vaseve
Køb dit juletræ og pyntegran hos de blå spejdere på Vasevej!
Du finder os ved børneinstitutionen Abildgården, Vasevej 72.

Vi sælger rødgran og nordmannsgran
i længder fra 50 til 250 cm
samt pyntegran i bundter.
Vi sælger træerne:
- søndag den 28. november klokken 15-18
- lørdag den 4. december klokken 10-16
- søndag den 5. december klokken 12-16
- lørdag den 11. december klokken 10-16
- søndag den 12. december klokken 12-16
- lørdag den 18. december klokken 10-16
- søndag den 19. december klokken 12-16
- tirsdag den 21., onsdag den 22. og
torsdag den 23. december klokken 16-19
Vi bringer solgte træer ud på alle salgsdage efter lukketid.
Udbringning af solgte træer koster kr. 30,- pr. træ.
Udbringning til pensionister og gangbesværede er gratis.
Med venlig hilsen
De blå spejdere i 1. Birkerød Gruppe
Det Danske Spejderkorps
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1.

Birkerød
Gruppe

Kære ulve, juniorer, spejdere, seniorer, rovere,
ledere og forældre
Mange tak for året, der er gået, og for de mange gode
stunder, som vi har haft sammen i løbet af det gamle år!
På glædeligt gensyn i det nye år!
Glædelig Jul og godt Nytår

Kaa
Find din vej, og gå den!
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1.

Birkerød
Gruppe

I forbindelse med 1. Birkerød Gruppes hytteindvielse
modtog gruppen følgende gaver:
Et dannebrogsflag,
en flagstang,
en fodtøjsrist,
en gasbrænder til Trangia,
to haveborde med bænke,
et eksemplar af Junglebogen,
kakao,
tre kompasser,
adskillige kroge og skruer,
flere lysestager,
en metalskål,
forskellige morgenmadsprodukter,
penge,
en skænk,
meget slik,
nogle spejdergryder,
tre spejderhåndklæder,
en tepotte med korpslogo,
to termokander,
et træskilt med hyttens navn – “NAULAKHA”.
seks lamper til udendørs belysning og
en vandgran.

Spejderne i 1. Birkerød Gruppe takker alle mange gange
for gaverne!
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ADRESSELISTE
Ravnsholt divisions hjemmeside: www.ravnsholt.dk

1. BIRKERØD GRUPPE

2. BIRKERØD GRUPPE

Hjemmeside:

Hjemmeside:
Blåmejser (mini):

www.1b.dk

Ulveflokken:

www.2birkerod.dk

ML: Kim Ørnbo (Tha)
2333 0777/ 4581 7043 MA:Naja Krogh Christensen(Prop)26705869/35823292
MA: Mette Englev (Raksha)4056 0435/4581 3119 MA: Charlotte Stephansen (Bounty)
51 32 92 13
MA: Kirsten Ægidius (Pukena) 2030 4723/45817447 MA: Karen Leffers (Bom)
25 32 50 09
MA: Lisbeth Garly (Sambur)
45 82 46 42 Spirer (junior):
MA: Søren Rye (Tantor)
45 81 15 85
Charlotte Frost (Rokke)
60 24 37 03
MA: Ole Aarenstrup (Tjo) 29 23 35 04/4581 50 71
Merete Rønberg (Smil)
51 94 57 37 /44 68 40 71
MH: Rasmus Rahbek (Rikki)
28 59 57 52 Anne Katrine Jørgensen(Vims) 2972 8382/3646 8382

Juniorflokken:

Michelle Madelung(Glip)

JL:Mette Kjær (Messua) 6062 6906 / 4582 1133
JA:Lasse Arnsdorf P (Toomai) 6179 0407/ 4581 0407
JA: Susanne Jensen (Pudmini) 6094 2689/4582 4062
JA: Jan Kjellerup (Baloo) 2124 5112/ 4582 1882

Tobitten (trop):

Troppen:

40 57 29 33 / 48 17 30 85

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 Bonne Kristensen (Fugl)
25 36 34 53
61 30 01 36
45 82 42 70 /29 72 42 70 TA: Marie Jenstrup (Era)
51 88 58 97 / 33 25 58 97 Viben:
45 81 89 83
26 81 60 94 / 33 25 58 97 PL: Christina Poulsen
45 81 60 90
26 14 10 28 PA: Laura Evald
Svalen:
61 35 31 77 / 45 81 27 94
PL: Nina Mørch Pedersen
45 81 18 24
26 73 76 22 / 45 81 49 05
PA: Katrine Haupt Larsen
45 81 83 24
26 22 97 21 / 45 8112 04 Glenten:
PL: Thora Wesenberg Kjær
45 82 11 33
26 44 63 56 /45 81 26 36 PA:Malene Johansen
45 81 46 95
51 52 31 91 /45 81 31 91 PA: Katrine Boesgård
45 81 40 30

TL:Jakob Braad
TA:Rune Jørgensen
TA:Susanne Lassen
TA:Lasse Nielsen
TA: David Hansen
TA: Kristian Dreholm
TA: Mads Rønnest
Mohawk:
PL: Nicolai Myrup
PA: Mads Bjerregård
Sioux:
Birkerød Bjørne (senior):
PL: Rasmus Rahbek
28 59 57 52/ 45 81 22 70
PA: Andreas Håkan-Mose 61 66 11 76/4582 06 67 KL: Camilla Mørch Pedersen (Kano)

Gruppeleder:

Birkerød Bjørne (senior):
KL: David Hansen

61 35 31 77 /45 81 27 94

KL: Rolf Ingvardson

26 18 65 12

Gruppeleder:
20 11 31 14 /45 82 05 60

Gruppeassistent:
Grethe Holm

Gruppestyrelsen:
Formand:
Jens Rahbek
Kasserer:
Hanne Håkan

GA: Poul Henrik Appelquist (Muvin)
GA: Ulla Houmøller (Tikki)
GA: Rikke Rønnest

45 81 13 78

45 82 06 67

45 81 83 24

Gruppestyrelsen:

Formand:
45 81 62 12 Johnny Haupt Larsen
45 81 52 47 Kasserer:
Philip Dam
45 82 09 54

45 82 04 67
39 56 48 61
51 90 12 04

Hyttemor:
Helle Larsen

28 70 71 09/ 45 81 71 09

Hyttevagt.Matriel-Pedel:
Birger Nilausen
Michael Rom

GL: Helle Strøm

Gruppeassistent:

Birkerød Rover:

Jens Thygesen (Kaa)

45 81 18 24

45 81 84 24
45 82 97 00

Flytning, begge grupper:
Flytning meldes til både grenleder
og gruppeleder

