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. 9

Oktober 2005

Kom til 2. Birkerøds Andespil
Onsdag den 9. november kl. 19.00
I Sjælsøskolens kantine.
Alle er velkomne.

2. Birkerød Gruppe
inviterer til årets

ANDESPIL
Onsdag den 9. november 2005
kl.19.00 i Sjælsøskolens kantine
Vi spiller 6 spil + 1 ekstra spil.
På ekstraspillet er præmien årets store købmandskurv.
Derudover er der række- og sidegevinster.
Alle er velkomne – så tag familien og vennerne med.

Er I forhindret i at komme er der mulighed for at deltage
i “Fjernstyret banko”, med chance for at vinde vin og ænder.
Der vil være salg af øl, sodavand og kage.
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På gensyn
Gruppestyrelsen

Æressiden

Tillykke siger vi alle til :
Fødselsdage - oktober
1.
2.
6.
7.
10.
13.
16.
26.

Christiane
Lars
Sasha
Karait
Rann
Charlotte (Rokke)
Christine
Anne Katrine (Vims)
Sara
Tea (Bellis)

15 år
30 år (20 spejderår)
14 år
10 år (1 spejderår)
9 (1 spejderår)
38 år
14 år
28 år
14 år
11 år

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

Hej Ulve

H. Chr. Engelsens Flok

Nu er vi godt i gang med årets første mærke: “Klar dig selv”. Vi har
arbejdet med de 5 sanser og talt lidt om den 6. sans. Bl.a. har vi leget
årets første Kimsleg, der er en typisk spejderaktivitet, der kan leges
på rigtig mange forskellige måder og niveauer. Navnet Kimsleg
stammer fra R. Kiplings bog “Kim”. Den handler om en dreng, der
lærer af en anden dreng at blive meget dygtig til at bruge sine sanser
ved at træne dem igen og igen. Træningen skal holdes ved lige, ellers
bliver sanserne igen langsommere og dårligere.
Vi har også arbejdet med førstehjælp, og vi er startet på at arbejde
med kort og kompas. Desuden er ulvene ved at være færdige med de
opgaver, der skal løses derhjemme.
I oktober måned uddyber vi emnet kort og kompas, og vi skal arbejde
med at knække koder. Hvad detektivtimen indeholder er en
hemmelighed, men kedeligt bliver det ikke, da Tantor er
kriminalbetjent til daglig og kan lære os nogle meget spændende ting
og fortælle rigtig gode historier.
Husk allerede nu at sætte et stort X i kalenderen den 4.-6. november,
hvor vi glæder os til at komme på hyttetur sammen med juniorerne.
Vi skal bo i en hytte, Saltruplejren, der ligger i et dejligt område tæt
på den nordlige del af Grib Skov. Dér får vi brug for nogle forældre,
der kan hjælpe med transporten derop og hjem samt med maden
fredag og lørdag aftener og samtidig få nogle hyggelige timer sammen
med os. Vi vil bruge de “Giv en hånd”-sedler, vi har fået retur, til at
bede forældrene om hjælp. Man kan få mere information om hytten
på www.saltruplejren.dk. Denne tur afslutter mærket “Klar dig selv”.
Den 20.10. er der ikke noget møde pga. efterårsferien.

4Med ulvehilsner fra Frederik, Jakob, Tantor og Sambur

2.

Birkerød
Blåmejser

Hej Blåmejser!

Så er det blevet oktober måned, og vi skal alle sammen til at
huske regntøj til spejdermøderne, da vi stadig skal være ude
nogen gange, også selvom det regner.
I oktober skal vi fortsætte med at lære om kort og kompas, så
vi bliver rigtige gode til at finde rundt i byen og skoven.
Derudover skal vi, som I sikker allerede ved på
overnatningstur ved hytten fra lørdag den 8. til søndag den 9. I
har fået en indbydelse til turen ved et af de tidligere
blåmejsemøde, så nu skal I bare huske at tilmelde jer til os.
Det er jo sjovest, hvis der kommer en masse blåmejser med på
turen.
Den 19. oktober er der ikke noget spejdermøde, da det er
efterårsferie. Til gengæld regner vi med, at I er ekstra friske
når vi mødes igen den 26.Til dette spejdermøde skal vi lære at
kerne vores eget smør og bage lækre boller, så det skal nok
blive sjovt.
Husk altid at melde afbud, hvis du ikke kommer til et møde.
Vores telefonnumre findes bag på bladet.
Mejsehilsner fra Tavi, Bimbo og Fia
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1.

Birkerød Juniorer
Marianne Wieses Flok

Hej Løver og Tigere
Så kom vi godt I gang, og fik sagt goddag til de nye. Og jeg synes, I
har taget godt imod dem. (Inklusiv os ledere).
I Oktober måned fortsætter vi med at tage mærket Raketforløbet.
Vi skal genopfriske alle de klassiske færdigheder, såsom at bruge
en kniv, økse, sav og meget mere. Mon ikke også vi finder tid til
at tage beviserne for disse tre, hvis I ikke har dem allerede.
PL og PA’erne skal på tur sammen med alle de andre PLA’er i
divisionen. Vi håber I alle sammen kan.
Vi skal også i gang med Juniorprøven.
Og lige til alle dem der cykler:
HUSK LYGTERNE
Oktober:
Torsdag den 6. kniv, sav, øksebevis
8/9. JUPLAT (kun for PLA’erne)
Torsdag den 13. knob og bål (måske vi finder lidt bålhygge)
Torsdag den 20. Efterårsferie intet møde
Torsdag den 27. Juniorprøven.
Juniorhilsen.
Raksha, Toomai, Vibeke, Rolf og Rune
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2.

Birkerød
Spirer

Kære spirer
Så er vi kommet til oktober – og selvom der er
efterårsferie i denne måned har vi både 4 møder og en tur
på programmet.
Turen får i en invitation til på et spiremøde.
Da det begynder at blive tidligt mørkt, og da der er nogle
der synes at vores møder slutter lidt sent, har vi valgt at
rykke møderne lidt frem, så de efter efterårsferien vil
ligge hver mandag fra klokken 18 - 20.
Husk stadig at have tøj med så vi kan være ude
Program for oktober måned:
Mandag den 3. kl. 18.30 - 20.30 møde i hytten
Mandag den 10. kl. 18.30 – 20.30 møde i hytten
Uge 42 efterårsferie
Mandag den 24. kl. 18 - 20 møde i hytten
29 og 30. weekendtur
Mandag den 31. kl. 18 -20 møde i Hytten
Spirer hilsner fra Fugl, Pippi og Måne
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1.

Hej Drenge!!!

Birkerød
Trop

Så er vi kommet til oktober og spejderarbejdet er på toppen. Vi har i den sidste tid
været på en god tropstur med masser af spænding, især i mørket. Der har også været
økseløb den første lørdag i oktober.
Nogle af de ældste tropsspejdere skal på PLan i efterårsferien og det kan de godt
glæde sig meget til. På de sidste patruljemøder i oktober får de lov til at fortælle om
deres oplevelser.
Til sidste tropsmøde fik staben luftet en ny ide; at afholde Tropskolle. Konceptet skal
være at staben og troppen bor sammen i en uge, hvor vi laver mad sammen, laver
lektier sammen, ser et par film sammen og bare har lejlighed til at være os selv og
lære hinanden at kende i en hel uge. Så skal vi nok sørge for at I kommer op og i skole
til tiden, laver lektier og ikke kommer for sent i seng.
Snak lige med jeres forældre om ideen, så planlægger vi et forældremøde hvis I synes
det lyder godt.
Månedens emne for oktober i signalering og kryptering. Det indbefatter både morse,
lignende signaleringsmetoder og lidt med koder.
For PLA’erne er der et meget spændende arrangement i divisionen torsdag d. 6.
Oktober, nemlig PLA-aften i divisionen.
I løbet af oktober skal vi have pakket nogle julekort for at tjene penge til troppen. Vi har
stadig et underskud fra Canada turen som vi skal have dækket og derudover er det et
fedt job som vi gerne vil blive ved med at have.
Vi pakker julekort i to weekender: lørdag d. 8/10 og søndag d. 9/10, samt lørdag d. 29/
10 og søndag d. 30/10. Husk at meld tilbage om hvilke dage du kan komme!
Husk at læse mails jævnligt!

Datoer for oktober:
Økseløb
PLA-aften i divisionen
Julekortpakning
PLan kursus
PLAM
Julekortpakning
Tropsmøde

Lørdag d. 1/10
Torsdag d. 6/10
Lør/Søn d. 8-9/10
15-22/10
Onsdag d. 26/10
Lør/Søn d. 29-30/10
Onsdag d. 2/11

8Husk nu at melde afbud!!!

Staben

2.

Birkerød Trop
Tobit

Hej Tobitter!
Vi håber de nyoprykkede har fundet sig godt tilrette i jeres nye
patruljer, og at I alle er friske på oktober måneds nye udfordringer.
Oktober måned starter Økseløb, som foregår lørdag d. 1/10 kl. 9.30 –
18.00. Her skal I på et dagsløb rundt i Birkerød, hvor I skal dyste mod
de andre tropsspejdere i Birkerød om at vinde den eftertraktede
sølvøkse.
Vores tropsmøde, onsdag d. 5/10, er vi så heldige at kunne holde
sammen med drengene fra 1. Birkerød. De har nemlig inviteret os på
o-løb. Vi mødes alle ved kongevejens planteskole kl. 18. Husk jeres
kompas og en lommelygte. I skrivende stund ved vi ikke det præcise
sluttidspunkt, men det skal I nok få af vide.
Torsdag d. 6/10 er der PLA møde for divisionens patruljeledere og
patruljeassistenter. Så PLA’er, sæt lige kryds i kalenderen. Mødet er
fra kl 18.30 – 21.30. Nærmere information følger.
I uge 42 er der efterårsferie, hvor flere af PLA’erne skal afsted på
PLAN. Vi glæder os meget til at høre om jeres oplevelser og vi håber
at I får en masse gode ideer som I kan tage med hjem til jeres
patruljemøder.
Vi glæder os til at se jer til oktober måneds arrangementer. Husk altid
at melde til og fra arrangementerne. Ellers ved I jo godt hvad der
sker... ☺
Mange hilsner fra staben
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Birkerød
Bjørne
Sssssssshhhhhhyyy....
Bjørnene sover
Bjørnene sover
i deres lune bolig
de er ikke farlig’
når man blot er varlig

Z

men man kan dog
men man kan dog

Z

aldrig på dem tro

Z

- eller hvad?

Z

P.Plys
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1.

Birkerød
Gruppe

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. Birkerøds 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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Gruppelederen har ordet
“Det er underligt at tænke på den store spejderflok,
der er venner, som vi aldrig får at se,
men vi ved, vi holder sammen, og den tanke er os nok,
og så drømmen om, at det en dag kan ske:
at vi møder dem i lejr på en anden breddegrad,
hvor vi kender dem på mærket med det gyldne kløverblad.
Vi er alle sammen sten i en stærk og hvælvet bro over grænser, skel og folks
forskellighed.
Vi er alle optimister i den store spejdertro, at vi virker for den store verdens fred.”
(Vores sangbog, nr. 75 “Det er underligt at tænke på”)
I en verden der håber, at grænserne åbner,
spejder vi bevægelse.
Tidens tanker bølger med, når vi er på vej.
Vi må selv have troen, så bygger vi broen
over alle folkeslag.
Knytte venskab mellem men’sker – det er din
og min sag.
Det vi brænder for,
er en tanke, svævende og fri.
Det vi brænder for,
er venskab over grænserne.
Det vi brænder for,
er at tænde gnisten ud i det blå.
Vi løfter den op
På fællesskabets blus.
Ta’ og grib den nu.
(Vores sangbog, nr. 105 “Det vi brænder for”)
I dagens Danmark er der megen frygt for alt det fremmede. Frygten for det
fremmede, er en frygt, som vi selv er med til at skabe. Vi skal ikke møde det
fremmede med frygt, men tværtimod med nysgerrighed og undren. Vi skal lade os
overraske og inspirere. Vi skal søge at være åbne og byde de fremmede velkomne,
for derigennem beriges både vi og de. Vi skal respektere de fremmede og forlange,
at de respekterer os. Husk, at en fremmed er en ven, som du endnu ikke har mødt!
Med ønsket om en måned med glade møder og hjertelige gensyn
Kaa
Find din vej, og gå den!
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Nyt for ledere og nyt om ledere i 1. Birkerød Gruppe
Ledere
Efter sommerferien har gruppen sagt farvel til flere af sine gamle ledere, nemlig
Tha, Pukena, Tjo, Messua, Baloo, Jakob, Lasse og Susanne.
Gruppens bestyrelse siger mange tak for Jeres store indsats til glæde for vores
spejdere og gruppe og ønsker Jer god vind fremover!
Efter sommerferien er der etableret nye stabe i de fleste grene. Lederne, der indgår
i de nye stabe i grenene, fremgår af Bardunens bagside.
Gruppens bestyrelse ønsker Jer frisk mod i Jeres nye ledergerning!
Hjælpere
Frederik Abildgaard Rom er begyndt som minihjælper fra den 1. august 2005.
Rasmus Alexander Rahbek er stoppet som minihjælper og begyndt som elev på
Korinth Efterskole - Spejderskolen. Gruppens ledere siger mange tak for din
trofaste støtte og ønsker dig et godt studieår!

Kurser i 2. halvår 2005 og 1. halvår 2006
Lederkurser
Der afholdes voksenledelseskursus den 7.-9. oktober 2005 på Gammelstrup og
svampetur den 8. oktober 2005 i københavnsområdet.
Der afholdes kernekursus og grenkursus den 28.-30. april 2006 på Trevældcentret.
Kurserne retter sig dels mod nye ledere dels mod gamle ledere, der enten har
skiftet gren eller har lyst til ny inspiration i arbejdet i deres nuværende gren.
Læs mere om kurserne på www.dds.dk/traening!
Hvis du er i tvivl om, hvilket kursus der passer til dig, så kontakt din gruppeleder,
som kan vejlede dig! Når du har valgt et kursus, skal du sende din tilmelding til din
gruppeleder. Og husk endelig at melde tilbage til ham, når du har gennemført et
kursus!
Førstehjælpskursus
Gruppens bestyrelse stiller krav om, at alle gruppens ledere gennemfører et kursus
i førstehjælp, som er godkendt af Dansk Førstehjælpsråd, og at de vedligeholder
deres færdigheder inden for førstehjælp med den frekvens, som rådet foreskriver.
Beredskabsforbundet gennemfører kurser i Grundlæggende Førstehjælp mandage,
onsdage, torsdage og lørdage i løbet af 2. halvår 2005. Kontakt Kristian for mere
information!
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1.

Birkerød
Gruppe

Da gruppens økonomi blev ændret væsentligt i forbindelse med en
afgørelse omkring betaling til entreprenør Skarby i forbindelse med
hyttebyggeriet, blev der afholdt et ekstraordinært grupperådsmøde på den
traditionelle gruppetur til Colleruphus. Dagsordenen, som er blevet
udsendt skriftligt i overensstemmelse med lovene, omfattede vedtagelse
af et nyt budget for 2005 samt diverse indlæg omkring forældrearbejde.
Referat, Ekstraordinært grupperådsmøde 27/8 05
Dirigent: Jens Rahbek
Referent: David Hansen
1. Orientering om retssagen
Jens R orienterede om retssagen. Johan Schwarz Nielsen (forældr)
forklarede, at trods entre-prenørens manglende arbejde var det meget
svært at vinde en sag mod bygherre. Kommunen har godkendt arbejdet,
selvom der ikke var styr på anmeldelser og lign. i tide. Vi skal derfor betale
ca. 105.000 pga. retssagen.
Derudover er der stadig en sag mellem os og Kernetømmerhytten, hvor vi
mangler at betale sidste indbetaling. Imidlertid er selskabet gået i
betalingsstandsning og er tvangsopløst, så vi regner med at kunne spare
omkring 35.000 her. Disse penge skal være båndlagt i mindst fem år, men
eventuelt i tyve.
2. Fremlæggelse af økonomi og likviditet
Da vi slet ikke har regnet med at skulle betale pengene til Skarby, har vi nu
et problem i forhold til vores budget for i år. Vi er blevet pålagt at betale
nogle penge pga. retsagen, derfor fremlagde Hanne et nyt budget, der er
ændret i forhold til den nye situation. Der skal overføres ca. 109.000 fra
gruppens regnskab til hyttebudgettet. Dette er ca, kr. 75.000 mere end
budgetteret. Samlet set bliver der et nettounderskud på 120.000 i
gruppens regnskab. Det kan dog godt betales af gruppens tidligere
optjente penge, da klanen og troppen har tjent penge på Roskilde
Festivalen, som indbetales inden for en måned.
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1.

Birkerød
Gruppe

3. Forslag til budget
Gruppestyrelsen foreslår, at man ikke starter en række tiltag for at tjene
penge med det samme, men at vi betaler med de penge, vi har. Vi kan
herved nå at få en plan op at stå i løbet af i år, så vi ikke laver en eller
anden panikløsning. Alle budgetterne for de forskellige grene er fortsat
uændrede, så spejderarbejdet burde ligeledes kunne fortsætte uden
skrammer efter det nye budgets vedtagelse.
Det nye budget blev vedtaget ved klapsalve.
4. Eventuelt
Mere hjælp fra forældre ønskes gerne. Af aktiviteter, som forældre kunne
hjælpe med, kan nævnes:
-Juletræssalg
-barvagter på kræmmermarked
-Spildopkørsel
-rengøring i hytten
-færdiggørelse/vedligeholdelse af hytten
Grupperådsmødet er det store årlige forældremøde, hvor forældre,
spejdere og bestyrelsen mødes. Alle er velkomne til at komme hver gang,
selvom det har et underligt navn. Fordi vi gerne vil holde vores pæne og
nye hytte ren, skal der den første lørdag i hver måned gøres rent i hytten af
2-3 forældre. På Colleruphus var der mulighed for at skrive sig på den
weekend, man kunne. Herefter bliver resten af forældrene delt ud på de
resterende dage, hvilket giver hver forælder en dag om året til rengøring.
Der blev spurgt efter forældre med evner til at føre en symaskine, til at
hjælpe med at sy bålkapper til ulvene.
Bestyrelsen præsenterede sig hver for sig, for at sætte ansigter på.
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TELEFONLISTE
Ravnsholt divisions hjemmeside: www.ravnsholt.dk

1. B IR K E R Ø D G R U P P E - w ww.1b .d k
ML :
ML :
MH :
MH :
JL :
JA:
JA:
JA:
TL :
TA:
TA:
TA:
PL:
P A:
PL:
P A:
KL:
KL:
GL :
G A:

Ulve flok k e n:

J uniorflok k e n:

Tr oppe n:

M oha w k :
S ioux :
Bir k e rød Bjør ne :
Bir k e rød Rove r :
Gr uppe le de ls e :
Be s tyre ls e s for m a nd:
Ka s s e r e r :
M a tr ie lm a nd:

L is b e th G a rly (S a m b u r)
S øre n R ye (Ta n to r)
Fre d e rik R o m
Ja co b J o h a n s e n
R u n e J ørg e n s e n
L a s s e Arn s d o rf P e d e rs e n (To o m a i)
Ja n K je lle ru p (B a lo o )
Me tte E n g le v (R a k s h a )
D a vid H a n s e n
K ris tia n D re h o lm
Ma d s R øn n e s t
S u n e In g va rd s o n
Ma d s B je rre g a a rd
Mik ke l G a rly H a n s e n
Ja co b An d re a s Jo h a n s e n
Mo rte n R a s m u s s e n
Je p p e Arn s d o rf P e d e rs e n
R o lf In g va rd s o n
Je n s Th yg e s e n (K a a )
G re th e H o lm
Je n s R a h b e k
H a n n e H å ka n
Ja ko b B ra a d
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26
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29
61
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40
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70
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11
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31
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22
21
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81
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14
09
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45
45
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46
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45

91
42
27
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45
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45
45

82
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42

60
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2. B IR K E R Ø D G R U P P E - ww w.2b irke ro d .d k
Blå m e js e r (m ini):

S pire r (junior ):

Tobitte n (trop):

Gle nte n:

S va le n:
Bir k e rød Bjør ne :
Gr uppe le de ls e :

Be s tyre ls e s for m a nd:
Ka s s e r e r :
Hytte m or:
M a te r ie lforva lte re :

ML :
MA:
MA:
JA:
JA:
JA:
TL :
TA:
TA:
PL:
P A:
P A:
PL:
P A:
KL:
GL :
G A:
G A:
G A:

H e n n in g H viid (Ta vi)
P e rn ille W . L yn g b ye (B im b o )
R ik ke R øn n e s t (Fia )
N a ta lie S tra n d m a n (P ip p i)
P e rn ille P e d e rs e n (Må n e )
Tin a B o n n e C h ris tia n s e n (Fu g l)
Ma rie J e n s tru p (E ra )
S tin e D a lb ro Th o m a s e n (D u m le )
S ig n e R a vn -H øjg a a rd (G a rd e ro b e )
Th o ra W e s e n b je rg K jæ r
Ma le n e Jo h a n s e n
C h ris tin e E g å S ko vb je rg
L a u ra E va ld
R ik ke S o fie P e te rs e n
C a m illa Mørc h P e d e rs e n (K a s k a )
C h a rlo tte Fro s t (R o k k e )
P o u l H e n rik Ap p e lq u is t (Mu vin )
U lla H o u m ølle r (Tikk i)
Me re te R øn b e rg (S m il)
Jo h n n y H a u p t L a rs e n
P h ilip D a m
H e lle L a rs e n
S in e o g L a rs Jørg e n s e n
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29
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22
51
25
61
22
25

72
90
16
90
36
30
45
31

52
12
31
19
34
01
07
96

36
04
11
11
53
36
90
70

25 39 61 51
60 24 37 03
40 90 33 74
51 94 57 37

22 57 51 57

36 44 57 03

45
45
45
45
45

82
81
82
81
81

11
46
90
60
11

13
95
60
90
21

45
39
44
45
45
45

82
56
68
81
82
81

04
48
40
84
97
83

67
61
71
24
00
24

