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Kære alle i 1. og 2. Birkerød
Som I kan mangler der indlæg fra mange grene i dette
nummer af Bardunen, og det er jo rigtig ærgerligt. Men
jeg har været nødt til at gå over til princippet: Overhold
deadline – eller vent til næste måned.
Der går alt for meget tid hver måned med at vente på
indlæg fra alle, og det er jo i alles interesse at bladet
kommer ud til tiden.
Derfor: Til alle ledere og assistenter i troppe, flokke,
patruljer, og andre der kommer med indlæg:
OVERHOLD deadlinen den 15. i hver måned.
På forhånd tak!
:o) Anne Katrine (Vims), redaktør

Tag på Juletur i Rude Skov.
Sct. Georgs Gildet i Birkerød indbyder nuværende og gamle
spejdere, samt andre interesserede i den kommende Rudersdal
Kommune til at deltage i Gildets juletur, der i år er en
vandretur i Rude Skov med efterfølgende frokost i en af
Birkerøds spejderhytter.
Mød op på P- pladsen i Svaneparken ved Alleen til Rude Skov
Søndag d. 4. december 2005 kl. 10. Husk gode sko og tøj på
efter vejret. Tormod Hessel fra Birkerød Lokalhistorisk
Forening fortæller undervejs nogle af skovens spændende
historier.
Efter vandreturen er gildet vært ved et glas gløgg i 1.
Birkerøds hytte, Naulakka, Hestkøb vænge 22 c, kl. 12. Hvis du
ikke vil deltage i vandreturen, kan du tilslutte dig juleturen
her. Frokosten er et stort tag - selv – bord, som du selv
medbringer en ret til. Husk også drikkevarer og en gave ( 20
kr ) til en lille juleleg.
Hvis du vil med, så ring til Lene Andreassen, tlf. 45 81 69 63.
Sct. Georgs Gildet er en sammenslutning af nuværende og
tidligere spejdere og andre med interesse for spejder- og
friluftslivet.
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Æressiden

Tillykke siger vi alle til :
Fødselsdage - november
2.
3.
5.
10.
12.
14.
18.
21.
23.
24.
28.
29.
30.

Camilla (Kano/Kaska)
Nine (Bølle)
Victor
Mette (Tippe)
Cecilie (Trold)
Mikkel
Chikai
Natalie (Pippi)
Stine (Dumle)
Freja (Kamille)
Raksha
Pernille (Bimbo)
Karen (Bom)
Laura (Miv)
Fossa
Darzee
Nina

21 år
27 år
13 år (3 spejderår)
10 år
9 år
15 år (3 spejderår)
10 år (3 spejderår)
29 år
21 år
9 år
44 år (2 spejderår)
21 år
20 år
12 år
10 år (0 spejderår)
9 år (0 spejderår)
16 år

DEADLINE

INDLÆG

Stof til næste blad
senest
den 15. i måneden før

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

3

Hej Blåmejser!

2.

Birkerød
Blåmejser

Så er det blevet november, og en rigtig oktober måned er forbi. Vi har
i den forgangne måned lært om kort og kompas, vi har kærnet smør,
lavet vores egen æblekage og overnatte i spejderhytten.
I november skal vi kærne det sidste smør, hvis vi ikke har fået nok
endnu. Vi skal kigge på stjerne, hvis vejret er med os, og vi skal i gang
med at lære noget om knob, og hvad de kan bruges til.
Derudover er der det årlige Andespil, som i år afholdes den 9.
november kl. 19.00 i Sjælsøskolens kantine. Alle blåmejser
mødes denne dag til almindelig tid i hytten. Vi spiser aftensmad
sammen og følges derefter ud til Sjælsøskolen, hvor jeres forældre
møder os. I og jeres forældre kan læse mere om arrangementet et
andet sted i bladet og også i nummeret fra oktober måned. Men det
plejer at være en rigtig hyggelig aften, men en masse gode præmier!

Vi glæder os til at se jer til blåmejsemøderne i november, og hvis I
ikke kan komme til et enkelt møde, skal I eller jeres forældre huske at
melde afbud til en af os ledere.

Blåmejsehilsner fra Bimbo, Tavi og Fia
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Husk
2. Birkerøds fantastiske Andespil

Onsdag den 9. november kl. 19.00
I Sjælsøskolens kantine.
Alle er velkomne.
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Hej Drenge!!!

1.

Birkerød
Trop

Så er November for døren og det er ved at være tid til at glæde sig til
en af de største begivenheder for troppen længe! Fra søndag d. 6.
November kl. 18.30 efter aftensmad, mødes vi i hytten og bor
sammen indtil vi fredag tager på efterårsarrangement. Det kommer til
at være rigtigt hyggeligt og vi skal nok få lavet nogle sjove ting
sammen! Dog skal der også laves en times lektier om dagen, men
det behøver jo bestemt ikke at være kedeligt..!
Månedens emne for november er Splejsninger, knob og besnøringer.
Det kan derfor anbefales at tage slik og kage med til patruljemøderne
når i nu skal sidde inde i varmen og hygge med reb og tovværk.
Halvårsprogrammet er blevet opdateret på nettet. Det kan være en
god ide altid at printe det nyeste ud og have derhjemme for at få et
hurtigt overblik over spejderarrangementerne. Der kan dog sagtens
være nogle rettelser vi ikke har fået med og der kan sagtens være
flere ture og arrangementer, som ikke står der. Derfor er det vigtigt at
DU følger med på mails, på hjemmesiden og læser SMS-beskeder
på din telefon.
I Oktober pakkede vi julekort. Det var faktisk ret hyggeligt og der var
pizza. Desværre var der mange, som ikke var med. Nogle havde
sågar meldt sig til at være med, men dukkede slet ikke op! –Det er
ikke helt rimeligt overfor hinanden. Jeg håber I tænker jer om en
ekstra gang næste gang inden i lad være med at komme.
Vi skal måske have pakket nogle flere julekort i november. Det er dog
afhængigt af hvor mange bestillinger firmaet får, så I får nærmere
besked om hvornår vi skal pakke kortene senere.
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1.

Birkerød
Trop

PLA’erne har været på PLan i efterårsferien. Jeg håber de har haft
det sjovt og at de har fået noget med hjem derfra som resten af
troppen kan få glæde af.
Datoen for sommerlejren er nu sat fast. Det bliver en fælles divisions
sommerlejr, så der er noget at glæde jer til, drenge! Sommerlejren
kommer til at ligge fra mandag d. 3. Juli til søndag d. 9. Juli.
Tilmelding til sommerlejren får i besked om, når vi nærmer os den lidt
mere.
Der vil være juletur i den første weekend i december, hvis der er nok
der tilmelder sig. Invitationen er kommet ud pr. mail, så det gælder
bare om at fortælle sine PLA’er om man kan eller ej.
Tropsmødet der afslutter november måned vil ligge onsdag d. 7/12,
og pga. datoen kommer vi nok til at skulle spise en del slik og kager.
Om vi får deltagelse af nogle hemmelige gæster, finder I nok ud af i
løbet af aftenen…
Husk at læse mails jævnligt!
Datoer for November (og primo December):
Tropskolle
Efterårsarrangement
Juletræstænding
PLAM
Juletur
Tropsmøde

søndag d. 6/11 – søndag d. 13/11
fredag d. 11/11 – søndag d. 13/11
søndag d. 27/11
onsdag d. 30/11
lørdag d. 3/12 – søndag d. 4/12
onsdag d. 7/12

Husk nu at melde afbud!!!

Staben 7

2.

Birkerød Trop
Tobit

Hej Tobitter,
I November måned lægger vi ud med tropsmøde onsdag d. 2/11 kl. 19
i hytten (PLA’erne skal huske at komme kl. 18!). På tropsmødet skal vi
bl.a. høre om PLA’ernes oplevelser fra PLAN som de deltog i
efterårsferien. Derudover skal vi følge op på oktober måneds emne
som var signalering.
Laura har desuden en spændende ide til et tropsarrangement som
hun vil fremlægge på tropsmødet.
I November måned skal vi have sørget for at alle tobitter får syet en
tobit på ryggen af uniformen. Så der er lagt op til en masse sy-hyggetimer... MEN i skal sørge for at holde jeres spejder-hjerner skarpe, da I
samtidig skal udarbejde spejder-quiz spørgsmål til vores fælles
spejder trivial pursuit. Vi gentager nemlig succesen fra sidste år på
vores tropsmøde i december, udvider det blot med flere spørgsmål.
På tropsmødet d. 2/11 gennemgår vi hvordan og hvorledes.
November er også måneden hvor der er efterårsarrangement, nemlig
11-13/11. I har allerede fået en indbydelse i sidste måned (og skulle
også meget gerne have tilmeldt jer!). Temaet i år er Olsenbanden, så
måske det var en ide at bruge nogen af de mørke efterårstimer på at
studere Egon, Benny, Keld, Yvonne og Børge i nogen af de gamle
Olsenbanden film?
Mange hilsner fra
Staben
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Hva’ så I smukke svaler?
Det er ved at blive lidt koldt ikk??
I November skal vi (eller I) sy vinder tobitter på
uniformen (i vinderfarven BLÅ!!). De flotte,
ligeledes blå og ligeledes vinder striber skal også på
tørklæderne!
Så husk din uniform!!!
Her er det henrivende digt for november!!
At sy en tobit,
Og grine lidt,
Det er svale sager
Og Kagerne vi bager
Andespillet kommer,
Helt parallelt med sommer.
I de visne blade
Er vi svaler glade!
Husk andespillet den 9. og tropsmøde den 2.!
KNUS TIL JER FRA DE SKØNNESTE PLA’ER!
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1.

Birkerød
Gruppe

Gruppelederen har ordet

Spejderbevægelsen – en international bevægelse
De fleste af os er sikkert godt klar over, at spejderbevægelsen er en
international bevægelse, altså en bevægelse, som findes i næsten alle
lande på Jorden. Engang imellem trænger vi dog til at blive mindet om,
hvad det er for nogle værdier, der er med til at binde os sammen med
spejdere fra andre lande. Jeg ved, at nogle af vores spejdere for tiden
overvejer at deltage i den 21. verdensspejder jamboree i England i 2007,
hvor de blandt andet vil kunne være med til at fejre spejderbevægelsens
100-års jubilæum sammen med 40.000 andre spejdere fra hele verden.
De vil komme til at opleve, at de er en del af spejdernes
verdensomspændenede fællesskab, allerede inden de sætter foden
inden for lejren, og at nogle af de værdier, som vi måske ikke lægger så
stor vægt på i vores daglige spejderarbejde, betyder meget for spejdere
fra andre dele af verden.
En af de ting, der bruges af spejdere over hele verden, og som er med til
at binde dem sammen i det verdensomspændende fællesskab, er
spejderhilsnen – højre hånds tre midterfingre, der stækkes opad, og
tommel- og lillefinger, der bøjes mod hinanden og danner en ring. De tre
strakte fingre symboliserer de tre punkter i det internationale spejderløfte
“Jeg lover efter bedste evne at tjene Gud, hjælpe andre og leve efter
Spejderloven”, mens de to bøjede fingre symboliserer spejdernes
internationale fællesskab.
Spejdere over hele verden hilser derudover på hinanden med venstre
hånd. Hilsnen med venstre hånd er et tegn på venskab og stammer fra
Baden-Powells tid i Afrika. På et tidspunkt under sin udstationering i
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1.

Birkerød
Gruppe

Afrika skulle Baden-Powell lede fortroppen i en militær ekspedition ind
i kongeriget Ashanti. Da Baden-Powell kom frem til hovedstaden, blev
han mødt af kongen, dert hilste på ham med venstre hånd. Baden-Powell
undrede sig over, at kongen brugte venstre hånd til at hilse med, men fik
forklaret, at det var skik og brug i Ashanti. For at kunne bruge venstre hånd
til at hilse med måtte man nemlig tage skjoldet af, som alle bar. Dermed
var man helt forsvarsløs, og derfor var det et tegn på venskab.
En anden ting, der bruges af spejdere over hele verden, og som er med
til at binde dem sammen i det verdensomspændende fællesskab, er
verdensspejdermærkerne – liljen for drengespejderne og kløverbladet
for pigespejderne. Liljens og kløverets tre blade symboliserer de tre
punkter i det internationale spejderløfte. Der er to stjerner og en kompasnål
i begge mærker. Stjernerne symboliserer den internationale spejderlovs
10 punkter, mens kompasnålen peger frem mod målet. Tovet om liljen og
cirklen om kløveret symboliserer det verdensomspændende fællesskab.
Derudover er der en flamme under kløveret, der symboliserer
kærlighedens flamme, der skal minde os om kærligheden til vores
medmennesker.
Med ønsket om en måned, hvor venskaber knyttes og holdes ved lige

Kaa
Find din vej, og gå den!

1 1

1.

Birkerød
Gruppe

Ingen rigtig jul i Bistrup i år
Der er fare for, at det ikke bliver rigtig jul i Bistrup i år.
Juletræstændingen på Vasevej den 1. søndag i Advent står nemlig til
at blive aflyst. Det skyldes, at der er blevet færre butikker på vejen, og
de butikker, der er tilbage, har ikke kræfter til at planlægge og
gennemføre juletræstændingen, som de ellers har stået for i mange år.
Står julen i Bistrup da ikke til at redde? Jo, måske! Spejderne fra 1.
Birkerød Gruppe, Det Danske Spejderkorps – de blå spejdere, der
også sælger juletræer fra børnehaven på Vasevej – har i hvert fald
tænkt sig at gøre en indsats for at redde den.
Efter at det er kommet spejderne for øre, at indbyggerne i Bistrup
risikerer ikke at få slået den rette julestemning an i år, har de besluttet
at gøre et forsøg på at stable juletræstændingen på benene med både
juletræ, korsang, glögg og æbleskiver og meget mere.
“Vores spejdere har valgt at tage initiativ til juletræstændingen på
Vasevej i år. Mange af dem kommer fra Bistrup, og de vil derfor gerne
være med til at sørge for, at også denne del af byen får en rigtig jul”,
fortæller Jens Thygesen, gruppeleder i 1. Birkerød Gruppe, og
fortsætter, “Jeg støtter fuldt og helt vores spejderes initiativ. Vi
forsøger jo at lære dem igennem vores aktiviteter at tage et
medansvar i deres familier og samfundet, og jeg synes, at de med
dette initiativ på en god måde viser, at de har forstået, hvordan de kan
påtage sig et medansvar i lokalsamfundet”.
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1.

Birkerød
Gruppe

Juletræstændingen er desværre ikke gratis. Det plejer at koste
omkring 20.000 kr. at afholde arrangementet. Butikkerne på Vasevej
har lovet spejderne at støtte med nogle penge, men der mangler
endnu en hel del, før arrangementet er sikret.
“Hvis 200 husstande i Bistrup støtter med 100 kr. hver til
arrangementet, er det fint hjemme, og jeg tror, at det er et realistisk
mål”, bemærker Jens Thygesen. “Vi har her en enestående mulighed
for at have noget at være fælles om. Så jeg håber virkelig, at rigtig
mange vil støtte arrangementet”, slutter han.
Mindre beløb er naturligvis også velkomne, ligesom økonomisk støtte
fra lokale virksomheder også gerne modtages.
De, der vil støtte juletræstændingen i Bistrup, kan frem til den 15.
november 2005 indsætte et beløb på spejdernes konto 5226
6010818 eller kontakte Jens Thygesen på telefon 45 82 05 60 for at
aftale nærmere. Jo hurtigere pengene sættes ind på kontoen, desto
hurtigere kan spejderne fortælle, om arrangementet bliver til noget.
Husk at skrive tydeligt navn og konto- eller telefonnummer på
indbetalingen, så beløbet kan føres tilbage, hvis juletræstændingen –
mod forventning – bliver aflyst!
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KØB - SALG - BYTTE
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!
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KØB - SALG - BYTTE
Hej med jer.
Jeg har et par shorts til salg. Det er de rigtige
spejdershorts, de gamle. De fejler ikke noget,
og de er HELT nye. De er størrelse 176. Så har jeg
også en uniform til salg. Den er med velcro og er
blevet brugt i under 2 år størrelse 152.
Bare ring til mig hvis I er interesserede.
Hilsner Rikke Petersen 2. Birkerød (4581 1121)
nep@privat.dk
-------------------------------------------Du kan også sætte dit gamle spejder-grej til salg eller
efterlyse en ny (brugt) uniform, rygsæk, eller hvad du
måtte mangle.
Skriv til bardunen@post.cybercity.dk inden den 15., så
kommer det med i næste måneds blad.
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TELEFONLISTE
Ravnsholt divisions hjemmeside: www.ravnsholt.dk

