Bardunen
1. O G 2. B I R K E R Ø D G R U P P E R
DET DANSKE SPEJDERKORPS

13. årgang nr. 7

August 2005

Kære alle 1. og 2. Birkerødder,
Velkommen tilbage efter sommerferien og
velkommen også til alle de nye spejdere.
Dette nummer af Bardunen er fyldt med indlæg
fra alle afdelinger og gruppelederne. Og så er
der indbydelse til FUBI-løb til alle minier og
juniorer. Så læs bladet godt igennem!
Desværre er 2. Birkerøds adresseliste på
bagsiden ikke blevet tilpasset lederrokeringerne
efter sommerferien, men det bliver den i næste
nummer.
Godt spejderår til jer alle
Mange hilsner fra Vims (redaktør)

Birkedag 2005

FUBI-LØB
Søndag d. 11 Sep. 2005
KL. 1000 – 1430
Sted: Eskemose skov
Mødested: P-pladsen
Kære alle minier, tumlinge, smutter, ulve, pilte og juniorer.
Sct.Georgsgildet har i år lavet et sjovt eventyrløb, hvor du vil møde
H.C.Andersen og høre nogle af hans historier. Der bliver selvfølgelig
også nogle spændende opgaver der skal løses.
Tag praktisk tøj på og pak din turrygsæk med mad og drikke.
Pris 10 kr. ved tilmelding
Tilmelding til din leder senest fredag d. 26. aug.
Vi glæder os til at se jer alle.
Fubihilsen fra Sct.Georgsgildet i Birkerød

------------ klip --------------- klip ---------------- klip---------------- klip------------Tilmelding til Fubi-løbet:
Navn:_____________________________________________
Kommer

Kommer ikke

Betalt 10 kr.

Forældreunderskrift:__________________________________
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Æressiden

Tillykke siger vi alle til :
Fødselsdage - august
3.
6.
8.
13.
22.
23.
26.
28.
30.

Lasse H.
Jeppe P.
Sofie (Chap)
Iben (Sky)
David
Lasse P.
Helene (Futte)
Frederik
Thora (Tjep)
Helle Vibeke
Chuchundra
Toomai

29 år (20 spejderår)
18 år (7 spejderår)
13 år
11 år
20 år (12 spejderår)
21 år (13 spejderår)
14 år
13 år (6 spejderår)
14 år
48 år
12 år (2 spejderår)
9 år (1 spejderår)

DEADLINE

INDLÆG

Stof til næste blad
senest
den 15. i måneden før

sendes til
Anne Katrine Jørgensen
e-mail: bardunen@post.cybercity.dk
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1.

Birkerød Ulve
H. Chr. Engelsens Flok

Hej Ulve
Så er sommerferien ved at være slut, og vi glæder os til at se både
“gamle” og nye igen og tage fat på en nyt, spændende ulveår.
Èt af årets absolutte højdepunkter ligger traditionen tro den sidste
weekend i august måned. Det er Colleruphus-turen, hvor hele gruppen er
på tur sammen en weekend, og hvor ulvene kan lære gruppens større
spejdere bedre at kende. Den samme mulighed har forældrene, ligesom
de har mulighed for at møde gruppens lederstab og de andre ulveforældre.
Vi håber at se rigtig mange ulve og deres forældre på turen. 60 kyllinger
stegt over ét stort bål – det er en oplevelse i sig selv både at se på, dufte
til og smage på! For ikke at tale om underholdningen ved lejrbålet og alle
de mange lysbilleder fra gruppens aktiviteter i året, der gik. Endvidere
foregår oprykningen af ulve til juniorer på denne tur. Hvordan kan vi ikke
afsløre her – det skal opleves…
Det første møde efter ferien er torsdag den 18.8. kl. 18-20.
Der er intet møde torsdag den 25.8. da vi skal på tur i weekenden efter.
Og husk nu på hvorfor vi er ulve! Her kommer 5 af de vigtigste grunde:
K for Kammeratskab – vi skal lære at arbejde godt sammen og hjælpe
hinanden
A for Ansvar – skal vi lære at tage trin for trin
F for Friluftsliv – er helt centralt i spejderlivet
S for Sjov – skal vi have – og lege skal vi også
U for Udfordringer – vi skal lære nye færdigheder og vokse ved
udfordringerne

Med ulvehilsner
Jakob, Tantor og Sambur
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2.

Birkerød
Blåmejser

Kære Blåmejser!

Så er det blevet august, sommerferien er snart slut og et nyt spejderår
begynder!
Vi skal sige farvel til alle de store blåmejser der nu skal i 4. klasse og
skal være juniorer, og forhåbentlig kommer der en masse nye der
gerne vil være spejder sammen med os.
Oprykningen foregår i år d. 31. august kl. 18.30 – 20.00 i Bistrup Hegn
ved Hegnsvej og er for alle spejderne i 2. Birkerød.
Vi er så heldige at Fia og Henning (eller Tavi som hans spejdernavn
er) starter som ledere hos os, Bimbo fortsætter og Bom kommer en
gang i mellem. Desværre skal vi så sige farvel til Prop og Jeanette.
Vi håber I har haft en god sommer, og glæder os til et nyt spejderår
med masser af gode oplevelser☺
Mejsehilsner fra Fia, Tavi, Bom og Bimbo (29 72 52 36)
P.s. Husk påklædning efter vejret og husk at melde afbud hvis du ikke
kan komme!
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1.

Birkerød Juniorer
Marianne Wieses Flok

Hej Tigere og løver
Håber i har haft en dejlig ferie. Nu staretr spejderlivet igen . De
første 2 møder er med den gamlelederstab og de gamle juniorer.
Efter Colleruphus turen er det med de nye lederer og de
nyoprykkede ulve.
August
Torsdag den 18.
Torsdag den 25.
ledere. Hygge med
Den 26.-28.

Juniorprøve færdig.
Afsked med de gamle juniorer og de gamle
bål.
Colleruphustur med oprykning og forældre.
Tilmelding senest den 20 august.
Torsdag den 1. september Velkomst møde.

Spejderhilsen

Lasse, Baloo, Rasmus og Messua og de nye
ledere
Afbud tlf. 45821133/60626906 eller email mkjaer@dadlnet.dk
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2.

Birkerød
Spirer

Kære Spirer
Velkommen tilbage fra en forhåbentlig rigtigt dejlig sommerferie – vi
håber, I er klar til et efterår med mange gode spejderoplevelser.
Vi vil gerne sige velkommen til de nye Spirer, der rykker op til os ved
oprykningen i slutningen af måneden. Vi glæder os til at se jer hos
Spirerne.
Der er sket et par ændringer blandt Spirer-lederne siden sidst.
Dumle er blevet leder hos Troppen, og Glip tager muligvis en pause fra
spejderarbejdet, mens hun læser i Odense. I stedet er Måne
(Pernille) og Pippi (Natalie) startet som ledere hos Spirerne. Måne
har indtil i sommer været Tropsleder, men har tidligere været flere
år hos Spirerne. Pippi (Natalie) har indtil nu også været leder i
Troppen.
Denne måned byder på oprykning i Bistrup Hegn onsdag d. 31. august.
Så mød talstærkt op, så vi alle sammen kan sige farvel til de Spirer,
der rykker op i Troppen og tage godt imod de nye Spirer, der rykker
op til os fra Blåmejserne. Vi mødes på Hegnsvej kl. 18.30 og slutter
samme sted kl. 20.00.
Første almindelige Spirermøde i det nye spejderår bliver mandag d. 5.
september, kl. 18.30-20.30.
Vi glæder os til at se til oprykningen og til at tage hul på endnu et
spejderår sammen med jer.

Spirer hilsner Glip II, Måne og Pippi
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1.

Hej Rødder!!!

Birkerød
Trop

Så er vi noget til mit sidste indlæg som tropsleder.
I efteråret 1998 spurgte Rune om jeg kunne være tropsleder i nogle
måneder mens han var udstationeret. Det har jeg så været siden. Det
har været 7 gode, men travle år. De sidste år har det været Lasse,
Rune, Susanne og jeg selv der var i staben. Vi takker alle af nu og
overlader trygt roret til David, Mads, Sune og Kristian som har været
med det sidste års tid. Vi andre forsvinder ikke helt. Vi vil altid kunne
spørges om hjælp, og vi er fortsat alle tilknyttet gruppen, men tak
for mange gode oplevelser.
Sidst, men ikke mindst har vi forhåbentlig alle netop har en helt
forrygende god sommerlejr i Canada. Dette indlæg skrives få timer
før vi mødes for at tage af sted.
I august siger vi øvrigt farvel til nogle stykker, som rykker op i
klanen eller smutter på efterskole. Til gengæld får vi jo nogle nye op
til gruppeturen, som ligger sidste weekend i august. Husk at tilmelde
jer og betale til madmor Ingrid Dreholm.
Lørdag den 6. august arbejder vi med genbrugsindsamling i Allerød.
Giv lyd hvis du kan hjælpe.
Stor spejderhilsen fra Jakob, som fremover er materielmand,
webmaster mm.
Spildop kørsel
Gruppetur
PLAM
Næste tropsmøde
Tropstur

Lørdag den 6. august
Weekenden 26.-28. august til Colleruphus
Onsdag den 31. august kl. 19:30 i Naulakha
Onsdag den 7. september kl. 19:30 i Naulakha
Weekenden 9.-11. september

Husk at melde afbud!!!
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Staben

2.

Birkerød Trop
Tobit

Kære Tobitter!

Så begynder et nyt spejderår, hvor der lige fra begyndelsen sker nyt i
troppen.
Vi lægger ud med gruppens oprykningsdag, som I år ligger onsdag d.
31/8. Der skal vi sige farvel til Nina og Katrine. Vi vil savne jer, men
håber at I får nogle super gode år hos bjørnene. Oprykningen finder
sted som den plejer, i Bistrup hegn. Vi mødes kl 18.30. Se andet sted
i Bardunen for mere information.
Derudover sker der udskiftning i staben, idet vi skal sige farvel til Sine,
Pernille og Natalie, der skal hjælpe til andre steder i gruppen. Det
betyder at vi også skal sige VELKOMMEN til nye medlemmer af
staben, nemlig Stine og Signe som skal være med til at planlægge
sjove og spændende aktiviteter for jer i løbet af året. Marie fortsætte
som hidtil.
I år vil vi forsøge at lægge alle spejdermøder om onsdagen. Årets
første tropsmøde er onsdag d. 7/9 kl. 19-21 i hytten, hvor vi for det
første skal sige VELKOMMEN til de nyoprykkede og vi skal også
snakke om halvårsprogram. I må meget gerne tænke over om der er
nogle specielle emner I gerne vil tage op.
Vel mødt til et nyt spejderår.
Hilsen Staben
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Birkerød
Bjørne
Beretning fra Sommersöderekspeditionen 2005
Der var engang, ja faktisk så sent som i går, at 6 tapre bjørne vendte
hjem fra Sommersöderekspeditionen 2005, og det er jo ikke så skidt
når der nu også var 6 bjørne der drog afsted!
De startede ud med en klemt og farefuld tur i Garderobens frø (dvs. en
mini-udgave af en knaldgrøn bil), derefter gik det over bølger og
skånsk land til Söderåsen. Undervejs erfarede deltagerne, at jo
senere man tager af sted til Sverige jo før kommer man frem (det er
nemlig en særlig svensk finurlighed)!
Støvlerne blev spændt fast og rygsækken klemt på (spækket med
spæk, for det skulle jo nødigt hedde sig!) og kursen blev sat. Alle gik
de rask til og det så godt ud. Vejrudsigten havde lovet regn og torden
for hele weekenden, men det skræmte ikke de seks heltemodige
bjørne, som kun havde medbragt pressening så de kunne lave en
bivuak, da drengene i Canada havde taget alle teltene med sig.
Undervejs på turen blev det til adskillige forfriskende dukkerter i
Fiskesøen og der blev lavet et virkeligt hårdtslående gospelhit (feat.
the fat niger in the background). Varden fik skam også et lille besøg,
og er nu blevet forskønnet med fin og prægtig flora! Det var virkeligt
heldigt, at en djærv ekspeditionsdeltager havde tænkt på hele
ekspeditionens ve og vel og havde medbragt parasol, strandtæpper,
alverdens solbriller og hårbøjler samt et ét kilosvækkeur (til at holde
styr på hvornår, der var kk). Så I kan vel nok forstå, at der på
Sommersöderekspeditionen 2005 blev holdt nogle hyggelige picnics!
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Birkerød
Bjørne
Det skete faktisk kun én gang, at et par ekspeditionsdeltagere kom i
virkelig overhængende fare. Det var da de blev sendt alene på jagt ud
i den mørke skov efter et toilet. De var lige ved at blive væk med den
konsekvens at de måtte have spenderet aftenen på en fin restaurant
midt i skoven (jeps sådan en var der nemlig). Heldigvis havde de
andre ekspeditionsdeltagere været så snedige at lægge et spor ud af
balloner som de 2 vildfarne bjørne kunne følge.
På den strabadserende hjemtur blev ekspeditionsdeltagerne taget
ved næsen af en døv svensker, men der blev dog rettet op på fejlen og
alle var glade da den fornøjelige tur sluttede på kajen i Helsingør med
ristede hotdogs (5 med det hele og 1 uden snask)!
Kårlig hilsen Garderobe

P.Plys
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Spejderloven

1.

Birkerød
Gruppe

Hør andres meninger, og dan dine egne!
Det sjette punkt i Spejderloven lyder: “Den, der er med i spejdernes
fællesskab, gør sit bedste for at høre andres meninger og danne sine
egne”.
De fleste mennesker er født med en mund, så de kan tale, og to ører,
så de kan høre. Men selv om de er født med disse organer, er de ikke
altid i stand til at formulere deres tanker, så de bliver forstået af andre
mennesker. De er heller ikke altid i stand til at lytte til andre
mennesker og forstå dem.
At tale sammen kan være vanskeligt. Det kan især være vanskeligt,
når de mennesker, der taler sammen ikke er enige. Uenigheden kan
skyldes, at de har forskellige meninger om de ting, som de taler om.
Den kan også skyldes, at de ikke lytter ordentligt efter, hvad hinanden
siger, og dermed taler forbi hinanden.
Vi mennesker er forskellige. Vi opfatter de ting, der sker omkring os,
forskelligt, og vi reagerer forskelligt på dem. Forskelligheden er ikke
farlig, så længe vi taler sammen og lytter til hinanden. Forskelligheden
er derimod dynamik i vores tilværelse og inspiration til at gå nye veje.
Det er vigtigt, at vi lytter til hinanden og ihærdigt forsøger at forstå
hinanden. Hvis vi ikke forstår, hvad vi siger til hinanden, må vi spørge
om de ting, som vi ikke forstår, indtil vi er sikre på, at vi forstår det
hele. Det kan godt være, at vi ikke er enige med det menneske, som
vi taler med, men vi må alligevel lytte og bestræbe os på at forstå alt.
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1.

Birkerød
Gruppe

Gennem lytningen og forståelsen kan vi som regel også selv blive lidt
klogere, for vi har måske ikke selv prøvet at betragte en ting fra den
vinkel, som andre mennesker har.
Det er også vigtigt, at vi tør give udtryk for vores egne tanker, også
selv om vi måske ved, at vi er alene om at mene dette eller hint. Hvis vi
ikke giver udtryk for vores tanker og forlanger at blive forstået af andre
mennesker, så risikerer vi, at vi bliver tromlet ned. Selv om vi giver
udtryk for vores tanker, kan vi godt komme ud for, at andre mennesker
alligevel ikke følger vores tanker til punkt og prikke. Men vi er blevet
hørt, og vi kan forvente, at andre mennesker tager et passende hensyn
til os, ligesom vi tager et passende hensyn til dem.
Med ønsket om en måned med flotte dage og lune nætter

Kaa
Find din vej, og gå den!
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2. Birkerød Gruppe
En ny tid i 2. Birkerød gruppe
Et nyt spejderår starter og dermed også en ny tid i 2. Birkerød. Mange
nye Ledere og dermed også mange nye ideer. Når der kommer nye
ledere til, bliver tingene tit gjort anderledes. Mange er også gamle
spejdere fra 2. Birkerød, og I skal være med til at holde fast i
traditionerne, især af dem med stor værdi.
En spejder leder….. Hvad er det? Det kan være mange ting. En
spejderleder er ikke som sådan en uddannelse, men en der kan li’ at
have med børn at gøre. Der er nogle kurser for nye ledere som ikke
har været med siden de selv var spejdere. Det kursus skal vores nye
ledere selvfølgelig med på, når de får tid.
I vores gruppe finder vi ledere på følgende måde:
" Seniorer – der har været spejder i 2. Birkerød.
" Forældre – der har været spejder som barn.
" Eller det kan være tilflyttere til byen (som jeg selv var).
En spejder leder er aldrig færdig uddannet!!!!!!!!

Med mange Hilsner
Rokke
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Køb, salg og bytte
Jeg har noget brugt udrustning, som jeg vil forære til interesserede
Sovepose
200 cm, Isodry® fyld,
Vandsæk m/slange

Antartica 2C, centreret lynlås, personlængde
komfort temperatur omkring +15 til +/-0 grader
Platypus™, 2 liter, i sort sæk med bæresele

Kontakt: Jens Thygesen (Kaa) på 20 11 31 14
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Har du tabt dit spejdertørklæde,? Er du vokset ud af din gamle spejder-Tshirt? 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!
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ADRESSELISTE

Ravnsholt divisions hjemmeside: www.ravnsholt.dk

1. BIRKERØD GRUPPE
Hjemmeside:
Ulveflokken:

www.1b.dk

2. BIRKERØD GRUPPE
Hjemmeside:

www.2birkerod.dk

Blåmejser (mini):

ML: Lisbeth Garly (Sambur)
45 82 46 42 ML:Jeanette Trønning
27 26 99 80
ML: Søren Rye (Tantor)
45 81 15 85 MA: Pernille W. Lyngbye (Bimbo)29725236/45811114
MH: Frederik Rom
4027 0608/45 81 52 47 MA:Naja Krogh Christensen(Prop)26705869/35823292
MA: Karen Leffers (Bom)
25 32 50 09
Juniorflokken:
JL:Rune Jørgensen
51 88 58 97/33 25 58 97 Spirer (junior):
JA:Lasse Arnsdorf P (Toomai) 6179 0407/ 4581 0407 JL: Frans Strand (Glip)
45 82 81 91
JA: Jan Kjellerup (Baloo) 21 24 51 12/45 82 40 62 JA: Stine Tomassen (Dumle)
22 45 07 90
JA: Mette Englev (Raksha)4056 0435/45 81 31 19 JA: Michelle Madelung (Glip) 4057 2933 / 4817 3085
JH: Jacob Johansen
29 91 56 69/45 81 34 27

Tobitten (trop):

Troppen:

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
Birkerød Bjørne (senior):
PA: Malene Johansen
45 81 46 95
KL: Jeppe Arnsdorf Pedersen 61704581/45810407PA: Katrine Boesgård
45 81 40 30
TL: 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
29 82 34 60
TA: Sune Ingvardson
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 Rover:

Birkerød Bjørne (senior):

KL: Rolf Ingvardson

40 88 69 59 KL: Camilla Mørch Pedersen (Kaska)

Gruppeledelse:

45 81 18 24

Gruppeledelse:

GL:Jens Thygesen (Kaa)20 11 31 14/45 82 05 60 GL: Charlotte Frost (Rokke)
60 24 37 03
GA:Grethe Holm
28 70 71 09/45 81 71 09 GA: Poul Henrik Appelquist (Muvin)
45 82 04 67
GA: Ulla Houmøller (Tikki)
39 56 48 61
Bestyrelse:
GA: Rikke Rønnest (Fia)
51 90 12 04
Formand:
GA: Merete Rønberg (Smil) 51 94 57 37 /44 68 40 71
Jens Rahbek
45 82 09 54
Hyttemor:
Kasserer:
45 81 83 24
Hanne Håkan
45 82 06 67 Helle Larsen

Bestyrelse:

Matrielmand:
Jakob Braad

29 72 42 70/45 82 42 70

Formand:
Johnny Haupt Larsen
Kasserer:
Philip Dam

45 81 84 24
45 82 97 0

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

