
Bardunen

1.  O G  2. B I R K E R Ø D  G R U P P E R

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

13. årgang nr. 6 Juni-juli 2005

God sommer til alle i 1. og 2. Birkerød. Vi ses igen efter
sommerferien til masser af gode spejderoplevelser!!!
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               Bistrup 

SOMMER 
  

 
Grundlovsdag  -  5. Juni  -  Birkebakken 11 

KL: 13 – 18 

Festprogram 
  KL. 13.00 Sommerfesten åbner og  
   Birkerød Harmonikaklub spiller 
  KL. 15.00 Trylleri-show  v. Mystiske Mr. MOX 
  KL. 16.45 Birkerød folkedanserforening danser. 
  KL. 17.30 Der trækkes lod om 200 kr. på indgangs- 
   billetten. 
  KL. 18.00 Festpladsen lukker. 
 

! ! ! 
Festpladsen er indrettet med: 

Fiskedam - Stor tombola - “Den glade løve” - Lykkehjul - 
Dart - Spejdertombola - “Sikker på hånden” - Skydebod 
– Skrabespil  – Flødebollekastemaskine - Børnetombola - 

Bogbod - Isbod og pølsebod - “Det muntre køkken” - 
Spejdergrill og Pladespil. 
Restaurant i Gernersalen 

Entré: Voksne 5 kr. Børn 2 kr. 

fest  2005   
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Tillykke siger vi alle til :

Æressiden

Fødselsdage – juni
1 Kristina 10 år
3. Sidsel Hannah (Pep) 10 år
6. Jonas 19 år (11 spejderår)
11. Malene (Mickey) 14 år
13. Johanne Christine (Bengo) 10 år
18. Laura (Miv) 11 år
20. Glip 9 år (0 spejderår)
21. Mette (Kiwi) 21 år
22. Tavi 11 år (2 spejderår)
24. Sune 23 år (x spejderår)

Anders 17 år (6 spejderår)
27. Rasmus 17 år (8 spejderår)

Tikki 11 år (2 spejderår)

Fødselsdage – juli
2. Emil 20 år (11 spejderår)
5. Numa 11 år (1 spejderår)
6. Christina (Stampe) 15 år
7. Kamya 12 år (2 spejderår)
8. Kasper 32 år (22 spejderår)

Caroline 10 år
9. Signe 14 år
11. Iben 10 år
12. Rama 10 år (2 spejderår)
21. Nicolai 17 år (6 spejderår)
22. Tina (Fugl) 20 år
23. Sine (Snip) 31 år
29. Jesper 28 år (19 spejderår)
30. Emma (Kløver) 12 år
31. Minaul 13 år (1 spejderår)
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Birkerød Ulve
H. Chr. Engelsens Flok1.

Hej Ulve

I maj måned havde vi rigtigt tryk på spejderaktiviteterne. På ledernes
vegne vil jeg især gerne sige tak for en super god “sommerlejrtur” til
Thurø. Det var en skøn tur med mange gode spejderoplevelser for alle
17 ulve der deltog men også for de 8 ledere der deltog.
Juni står foran os startende med et møde om Furesøens rensning
torsdag d. 2. juni. Vi skal ned til søen og høre hvad der gøres for at
rense den. Søndag d. 5. juni er der Bistrup Sommerfest nede ved
præsten i Bistrup. Det bliver helt sikkert et tilløbsstykke da
tryllekunstneren Mr. Mox kommer kl. 15:00. Tag din familie med på en
hyggelig lille udflugt ned til Bistrup Kirke. Torsdag d. 9 juni skal vi ud
på et lille kodepølseløb og hvad der handler om vil vi ikke afsløre
yderligere om her.

Fra fredag d. 10. juni til søndag d. 12. juni er der Kræmmermarked og
her skal ulvene være med til parkeringsvagt om fredagen fra 16-21.
Ellers er der frit slag for at tage din far og mor med ned på markedet
(det er et slags tivoli). Torsdag d. 16. juni er den sidste dag inden
sommerferien og her sker der noget dybt hemmeligt, men det er
meget sjovt.

Så der bliver sandelig også nok at se til i juni måned.

Med spejderhilsen
Jakob, Pukena, Sambur, Raksha, Tantor, Tjo og Tha
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Birkerød
Blåmejser2.

Kære Blåmejser

I starten af maj havde vi en dejlig sommerlejr på Birkeengen, hvor det
heldigvis ikke regnede så meget som lovet. De blåmejser der var
med, tog alle kilometermærke, og der blev gået både 10 km og 20
km, det var rigtig flot!!
Der er ikke så mange møder i juni, da sommerferien starter tidligt i år.
Onsdag d. 15. juni er altså sidste dag inden sommerferien, så der skal
vi rigtig hygge os☺ I forbindelse med dette møde vil vi også afholde et
forældremøde, så sæt et stort kryds i kalenderen!

Sommerferien er lang i år, og første møde efter ferien er den 17.
august. I august skal vi sige farvel til de store (nuværende 3. klasser)
som rykker op til juniorerne, og der begynder forhåbentlig en masse
nye blåmejser.
Vi håber også at der begynder nogle nye voksne, som vil hjælpe os,
da vi ellers får svært ved at fortsætte. Så spørg alle dem I kender, om
de vil være ledere hos jer, og kom og snak med os!! Vi tager emnet
op på forældremødet.

Rigtig god sommer til jer alle!

Mejsehilsner fra

Bimbo (29725236), Bom (25325009), Jeanette og Prop

P.s. Husk at melde afbud hvis I ikke kan komme, og husk påklædning
efter vejret.
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Birkerød Juniorer
         Marianne Wieses Flok1.

Hej Tigere og Løver

Tak for en dejlig, dejlig sommerlejr på Thurø. Vi ledere hygge os
godt og vi håber også i har haft en god tur.
Så kommer den sidste måned før den gode lange sommerferie vi
skal være ude hele tiden og lave masser af spejderarbejde. vi
slutter af med hygge for forældrene og søskende. Den 16. juni
skal løverne have salat med og tigerne have brød. lederne sørger
for grill pølser og saftevand også til forældrene.

Juni
Torsdag den 2. Bygge med rafter
Søndag den 5. Bistrup sommerfest
Torsdag den 9. Bygge med rafter og forberede afslutning
Weekend den 10-12 Kræmmermarked vi hjælper med
parkeringsvagt
Torsdag den 16 Grill med forældrene

Lasse,Baloo, Rasmus og Messua

afbud til email: mkjaer@dadlnet.dk eller
telefon 45821133/60626906

Husk at melde afbud hvis du ikke kommer
Email mkjae@dadlnet.dk  eller telefon  45821133/60626906
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1. Birkerød
minier og
juniorer på
sommerlejr
ved Thurø



8

1. Birkerød
Trop

Hej Rødder!!!
Så er vi så langt fremme at det er tid til det sidste indlæg før ferien.
Det betyder dog ikke at vi er gået helt i ferie tilstand endnu.
Vi har faktisk meget at se til i juni.
Vi starter med et tropsmøde med fokus på Canada turen.
Dagen efter hejser vi boder ned fra Bistrup Kirkes tårn og stiller det muntre
køkken op, så det er klar til sommerfesten på grundlovsdag.
Der står vi så og passer det muntre køkken.
Dette arbejde giver os mulighed for at søge penge hvert år, og det giver
ganske godt.
Torsdag den 9. juni skal vi bygge indgangsportal til kræmmermarkedet.
Sørg for at spise inden. Dette arbejde tjener vi penge ved.
I weekenden 10.-12. juni er der så kræmmermarked. Her tjener vi også
penge. Det er muligt at hjælpe med parkering fredag aften, men ellers er
det jeres forældre der er brug for i baren.
Søndag den 12. juni kl. 17-18 piller vi portalen ned igen.
Onsdag den 15. er der Valdemarsdag. Derefter er der sommerferie,
selvfølgelig lige med en sommerlejr i Canada.

Tropsmøde Onsdag den 1. juni kl. 19:30 i Naulakha
Boder ned Torsdag den 2. juni kl. 16:00 ved Bistrup Kirke
Bistrup Sommerfest Søndag den 5. juni kl. 12-21 ved Bistrup Kirke
Portal bygning Torsdag den 9. juni kl. 18-21 ved Byagervej
Kræmmermarked Weekenden 10.-12. juni ved Byagervej
Portal nedbrydning Søndag 12. juni kl. 17-18 ved Byagervej
Valdemarsdag Onsdag den 15. juni i Hillerød
Sommerlejr 11.-29. juli i Canada
Spildop kørsel Lørdag den 6. august
Program uddeling Weekenden 20.-21. august

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

Kære Tobitter

Så er endnu et spejderår ved at være forbi. Men heldigvis venter
der først en sommerlejr forude!

De sidste møder inden sommerferien byder da også på
sommerlejrforberedelser af forskellig art. Vi starter med et
fælles sommerlejrmøde med Skjoldmøerne hos dem i Farum, og d.
15. juni holder vi det sidste tropsmøde før sommerferien.

Dette nummer af Bardunen dækker både juni og juli måned, så
husk at gemme bladet til det næste nummer er på gaden i august.

Vi glæder os til en dejlig sommerlejr med jer – og rigtigt god
sommerferie til jer alle!

Husk nu at melde afbud, hvis du ikke kan komme – både til
patruljemøder, trops- og PLA-møder og ikke mindst ture.

Program juni-juli:
2. juni: Sommerlejrmøde med Skjoldmøerne, kl. 19 ved hytten
         - Husk cykel, da vi cykler samlet hen til Skjoldmøerne
15. juni: Sidste tropsmøde før sommerferien, kl. 19 ved hytten
27. juli-7. august: Sommerlejr i Polen

Sommerhilsner Staben
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Birkerød
Gruppe1.

Spejderloven

Vær til at stole på!
Det femte punkt i Spejderloven lyder: “Den, der er med i spejdernes
fællesskab, gør sit bedste for at være til at stole på”.

Noget af det vigtigste, hvis ikke det vigtigste i forholdet mellem mennesker
er at kunne stole på hinanden. Du skal kunne stole på, at jeg som din
klatreinstruktør har fæstnet dit tov korrekt og kontrolleret dine sikringer,
inden du læner dig ud over kanten på fjeldet og firer dig 50 meter ned til
bunden af fjeldet. Du skal kunne stole på, at din spejderkammerat har
pakket patruljens Trangia ned i sin rygsæk, mens I har pakket Jeres
rygsække med Jeres personlige udrustning og patruljens fælles materiel
før Jeres sommerlejr i vildmarken. Du skal kunne stole på, at din bedste
ven tager med dig hjem for at lege efter skole, og at han ikke løber fra sin
aftale med dig , hvis der senere kommer en anden og spørger, om han vil
lege efter skole.

Det tager lang tid at bygge et tillidsforhold op mellem mennesker. Det
kræver som regel, at vi har kendt hinanden i et godt stykke tid, og at vi har
prøvet nogle forskellige ting sammen. Til gengæld tager det ikke lang tid at
ødelægge et tillidsforhold mellem mennesker. Det kommer naturligvis an
på mange ting, men det kan for eksempel være, at du gentagne gange
ikke overholder de aftaler, som du har lavet, eller at du ikke fortæller
sandheden.

Selvfølgelig kan det ske, at vi ikke er i stand til at leve op til det, som vi har
lovet at gøre, og så bliver vi nødt til at sige til. Vi skal sige til i god tid, når vi
kan se, at vi ikke kan overholde vores aftaler. Vi kan så gøre opmærksom
på, at vi ikke kan overholde vores aftale til det aftalte tidspunkt, men at vi
kan nå det til et andet tidspunkt. På den måde er vi stadig troværdige over
for de mennesker, som vi er sammen med.
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Birkerød
Gruppe1.

Sommerlejr
Vores ulve og juniorer har været på sommerlejr i Kristi himmelfartsferien
på Thurøbund  Spejdercenter ved Svendborg, hvor de ifølge både
spejdernes tilbagemeldinger og ledernes billeder fra turen har haft nogle
gode dage sammen med hejk, fiskeri og madlavning på bål. Nogle
prøvede at være søsyge ombord på en gammel fiskekutter, andre prøvede
at fange en fisk på størrelse med en blåhval (det var godt, at I satte den ud
igen, for ellers skulle vi have spist fisk resten af året), og alle prøvede at
pakke teltene sammen, mens det regnede. En rigtig spejdertur!

For resten af gruppens grene står sommerlejren endnu for døren. Jeg
håber, at I alle får nogle gode oplevelser med hjem i rygsækken, hvad
enten rygsækken sidder på ryggen af en spejder, der skal til Canada, eller
af en bjørn, der skal til Bornholm. God tur og god vind!

Kommende aktiviteter
Husk at deltage i Bistrup Sommerfest den 5. juni, i Sct. Georgs Gildets
kræmmermarked i weekenden den 10.-12. juni, i Valdemarsdag den 15.
juni, i uddelingen af aftenskoleprogrammer i weekenden 20.-21. august og
i gruppeturen i weekenden den 26.-28 august! Vi ses derude!

Med ønsket om en god sommer med frisk luft og munter leg

Kaa
Find din vej, og gå den!

DEADLINE
Stof til næste blad

senest
den 15. i måneden før

INDLÆG
sendes til

Anne Katrine Jørgensen
e-mail: bardunen@post.cybercity.dk
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Tjen penge til 1. Birkerød Gruppe
Til forældrene, samt tropsspejderne og seniorerne

Vi har i gruppen været så heldige at få et nyt job, som på sigt kan give os
en rigtig god indtjening. Det vil give muligheder for endnu bedre spejder
arbejde. Et job passer jo dog ikke sig selv, så derfor har vi brug for hjælp
fra forældrene, samt de store spejdere (tropsspejdere og seniorer).

Jobbet er at indsamle genbrugs materialer i Allerød. Det vil sige aviser,
flasker, møbler og meget andet. Det er der så en masse frivillige i Allerød
der sælger videre og derved tjener spejderne i Allerød en masse penge.
De kan dog ikke klare det hele selv, og takket være et godt samarbejde
med en af Allerød grupperne har vi fået tilbudt jobbet.

Første gang vi skal af sted er lørdag den 6. august. Der skal vi bruge 2-3
forældre og 2-3 tropsspejdere/seniorer. En af forældrene skal være villig til
at køre en lille lastbil (kræver kun almindeligt bil kørekort). Det tager 5-6
timer og undervejs får man en frokost, som flere frivillige hjælpere sørger
for at lave til os.

Jobbet gentages hver måned (juli undtaget). Alle tropsspejdere/seniorer
der deltager mindst 1 gang i årets løb, får en dag med alt betalt til Bonbon
land eller lignende på et tidspunkt. Forældrene (eller gamle seniorer, der
foretrækker det) får en fest 1 gang om året, hvis de har deltaget en eller
gange i årets løb. Disse arrangementer er naturligvis frivillige, men er
meget populære.
Ud over disse fester, gratis frokost, frisk luft og motion, giver jobbet en del
penge til gruppen. Beløbet afhænger dog af årets salg af genbrugsvarer,
men Allerød-grupperne har tjent godt på det i mange år.

Hvis du som forældre/tropsspejder/senior har mulighed for at hjælpe
lørdag den 6. august, så giv endelig besked til Jakob (jakob@jbraad.dk
eller 29 72 42 70).
Vi vil snarest muligt komme med en samlet plan for resten af året, men nu
starter vi lige med august indsamlingen.

På forhånd tak for jeres støtte, som vil give os endnu flere muligheder for
godt spejderarbejde fremover.

Med spejderhilsen fra 1. Birkerød bestyrelse og ledelse
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1. Birkerød Gruppe inviterer sine spejdere, forældre, søskende og venner
til gruppetur på Colleruphus i weekenden den 26.-28. august 2005.

Efter en dejlig lang sommerferie begynder vi et nyt spejderår. Det nye spejderår
indleder vi traditionen tro med en gruppetur på Colleruphus, hvor alle spejdere,
forældre, søskende og venner i 1. Birkerød Gruppe kan deltage.

Hvornår: - I weekenden den 26.-28. august 2005.
- Spejderne mødes ved Naulakha fredag den 26. august 2005 kl. 17.
- Spejderne er tilbage ved Naulakha søndag den 28. august 2005
omkring klokken 15.
- Forældre, søskende og venner mødes på Colleruphus lørdag den 27.
august 2005 klokken 13.

Hvad: - Spejderne skal medbringe udstyr til overnatning i telt under hele
turen og madpakke og drikkelse til fredag aften.
- Forældre, søskende og venner, som gerne vil overnatte, skal
medbringe udstyr til overnatning enten i eget telt eller på en af de to
sovesale i hytten.
- Der er mulighed for at købe øl og sodavand på Colleruphus, så tag
lidt småpenge med!

Hvorledes: - Spejderne mødes med køreklare cykler, hvorefter de kører samlet til
Colleruphus.
- Gruppeturen er en chance for at få en god spejderoplevelse og for
at lære spejderne og lederne bedre at kende.
- Lørdag eftermiddag gennemføres et løb for børn, unge og voksne
med traditionelle spejderaktiviteter rundt på grunden ved Colleruphus.
- Lørdag aften bydes der på de traditionelle grillkyllinger, hvorefter der
afholdes lejrbål. Lørdag aften afsluttes med kaffe, saft og kage, alt
imens der vises billeder, og fortælles historier fra årets lejre og ture.
- Søndag formiddag afholdes der løb for de mindste, mens de ældste
og forældrene i fællesskab rydder op og gør rent i hytten.
- Søndag middag uddeles årsstjerner til spejderne.

Priser: 100,- kr. pr. spejder for hele weekenden.
30,- kr. pr. person til aftensmad lørdag aften.
10,- kr. pr. person til morgenmad søndag morgen.
20,- kr. pr. person til frokost søndag middag.

Andet: Colleruphus ligger på Høje Sandbjergvej 11 ved Gammel Holte. Biler
skal parkeres på parkeringspladsen på hjørnet af Gammel Holtevej og
Høje Sandbjergvej. Der er 10 minutters gang til hytten fra
parkeringspladsen.

Vi glæder os til at se Jer alle sammen!

Med spejderhilsner fra
Forældrene og lederne i bestyrelsen
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Har du tabt dit spejdertørklæde,? Er du vokset ud af din gamle
spejder-T-shirt? Så kan du købe nyt hos din leder. Du kan se priserne
herunder:

1. Birkerød prisliste:

Tørklæde, lyseblåt med gruppelogo trykt i hvidt
kr. 50,-

Kasket, mørkeblå i onesize med gruppelogo broderet i hvidt på
fronten
kr. 75,-

T-shirt, lyseblå (herremodel) i størrelse small, medium, large, extra
large og extra extra large med gruppelogo trykt i hvidt på venstre bryst
kr. 80,-

T-shirt, mørkeblå (kvindemodel) i størrelse small, medium, large med
gruppelogo trykt i hvidt på venstre bryst
kr. 80,-

Har du tabt dit spejderrabatkort til Spejder Sport, kan du få et nyt hos
din grenleder eller hos din gruppeleder. Husk, at du får 10 % rabat, når
du handler i Spejder Sport!

Køb og salg

------------------------------------------------------------------------------------------------

Send en mail til bardunen@post.cybercity.dk

Mangler du  noget? Har du noget til salg?
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2. Birkerøds
minier og spirer
på sommerlejr
på Birkeengen



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)40560435/4581 3119
MA: Kirsten Ægidius (Pukena) 20304723/45817447
MA: Lisbeth Garly (Sambur)                 45 82 46 42
MA: Søren Rye (Tantor)                    45 81 15 85
MA: Ole Aarenstrup (Tjo) 29 23 35 04/4581 5071
MH: Jakob Johansen 29 91 56 69/4581 3427

Juniorflokken:
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

Troppen:
TL:Jakob Braad 29 72 42 70/45 82 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: David Hansen 61 35 31 77/45 81 27 94

Birkerød Rover:
KL: Rolf Ingvardson 40 88 69 59

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):
ML:Jeanette Trønning 27 26 99 80
MA: Pernille W. Lyngbye (Bimbo)29725236/45811114
MA:Naja Krogh Christensen(Prop)26705869/35823292
MA: Karen Leffers (Bom) 25 32 50 09

Spirer (junior):
JL: Frans Strand (Glip) 45 82 81 91
JA: Stine Tomassen (Dumle) 22 45 07 90
JA: Michelle Madelung (Glip) 4057 2933 / 4817 3085

Tobitten (trop):
TL: Pernille Pedersen (Måne) 51 90 19 11
TA: Natalie Strandman (Pippi)2216 31 11/3644 57 03
TA:Sine W. Jørgensen (Snip)22 57 51 57/35 85 62 66
TA: Marie Jenstrup (Era) 61 30 01 36
Viben:
PL: Christina Poulsen 45 81 89 83
PA: Laura Evald 45 81 60 90
Svalen:
PL: Nina Mørch Pedersen 45 81 18 24
PA: Katrine Haupt Larsen 45 81 83 24
Glenten:
PL: Thora Wesenberg Kjær 45 82 11 33
PA: Malene Johansen 45 81 46 95
PA: Katrine Boesgård 45 81 40 30

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

Gruppeleder:
GL: Charlotte Frost (Rokke) 60 24 37 03

Gruppeassistent:
GA: Poul Henrik Appelquist (Muvin) 45 82 04 67
GA: Ulla Houmøller (Tikki) 39 56 48 61
GA: Rikke Rønnest (Fia) 51 90 12 04
GA: Merete Rønberg (Smil) 51 94 57 37 /44 68 40 71

Hyttemor:
Helle Larsen 45 81 83 24

Gruppestyrelsen:
Formand:
Johnny Haupt Larsen 45 81 84 24
Kasserer:
Philip Dam 45 82 97 0

Bardunen (begge grupper):
Redaktør:Anne Katrine Jørgensen (Vims)2972 83 82
e-mail bardunen@post.cybercity.dk


