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14. årgang nr. 1 Januar 2006

tegning: Martin Kirchgässner

Bardunen ønsker alle 1. og 2. Birkerødder

et GODT NYTÅR

I dette nummer kan
du blandt andet
læse om
spildlopper, rollespil
og stjerneløb, så
husk at kigge hele
bladet godt
igennem.
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Kære seniorer og ledere i Ravnsholt Division

Lørdag den 28. januar 2006 afholdes den tilbagevendende senior-
/lederdag for alle seniorer og ledere i Ravnsholt Division.

Denne gang mødes vi kl. 10.30 på Københavns hovedbanegård –
under uret. Alle skal medbringe madpakke til frokost samt tøj
efter vejret og godt fodtøj, da vi skal gå en del.

Dagen vil foregå rundt omkring i København, hvor vi skal besøge
en række steder man ikke almindeligvis kommer i sin hverdag. Vi
slutter dagen af med at spise fælles aftensmad på Holmen, og vil
kunne hygge os sammen der, indtil vi skal være ude omkring kl.
21.30. Hvad der sker herefter vil stå for folks egen regning…

Prisen for at deltage i dette fælles divisions arrangement er 75
kr., og vi håber at rigtig mange både seniorer og ledere vil
deltage.

Tilmelding skal ske gruppevis til Rikke
(rikke_ronnest@hotmail.com eller 51901204) senest søndag den
15. januar 2006.

Spejderhilsener fra klanlederne
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Tillykke siger vi alle til :

Æressiden

DEADLINE
Stof til næste blad

senest
den 15. i måneden før

INDLÆG
sendes til

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

Fødselsdage - januar

2. Karibu 11 år (3 spejderår)
3. Kirstine (Fniller) 15 år
6. Maya (Nala) 10 år
7. Amanda (Kat) 9 år
9. Nina (Dumle) 10 år
10. Mathias H.-M. 14 år (6 spejderår)
22. Simone (Bi) 13 år
26. Jacob L. 18 år (8 spejderår)

Cecilie (Pil) 12 år
29. Jakob B. 31 år (20 spejderår)
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Birkerød Ulve
H. Chr. Engelsens Flok1.

Hej Ulve

Så tager vi fat på et splinternyt år! Vi håber, at I har nydt juleferien,
fået nogle rigtig gode gaver og glæder jer til at komme til spejder
igen. Der venter os mange gode oplevelser, mens vinteren går sin
gang, bliver til forår og til sidst til sommer. Ja, det er svært at
forestille sig her i vintermørket.

Mørket skal vi udforske sammen, når vi arbejder med årets første
mærke: Ud i naturen. Vi skal se på himlens stjerner, lære navnene på
nogle af stjernetegnene og høre historier bl.a. om Orion. Han var iflg.
et gammelt græsk sagn en jæger, der var stor og stærk og ikke bange
for noget. Sammen med sine to hunde rejste han fra sted til sted og
oplevede farlige eventyr. Hvad han oplevede på kongeslottet, hvor der
boede syv smukke prinses-ser, det bliver afsløret på et af
ulvemøderne!

Vi skal også på “Stjerneløb”, og vi skal lave foderautomater til
fuglene, så også de kan klare sig igennem vintermørket. Nu da I alle
har taget knivbevis, er turen kommet til savbeviset, som vi skal starte
på i januar måned.

Endvidere skal vi starte arbejdet med ulveprøven, og det er der ingen
af jer, der har prøvet før! Her skal I lære/repetere de mest basale
færdigheder, en ulv skal have. Det er bl.a. at kunne nogle forskellige
knob, at kunne lave mad over bål samt at have noget viden om
spejderbevægelsen og 1. Birkerød Gruppe. Arbejdet med ulveprøven
strækker sig helt frem til, vi skal på sommerlejr i maj måned.

Husk at tage tøj med til udendørs aktiviteter til alle møderne i januar
måned.

Med ulvehilsner fra Frederik, Jacob, Kaa, Tantor og Sambur
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Birkerød
Blåmejser2.

Kære blåmejser

Håber at I har haft en rigtig god jul og et fantastisk godt nytår. Vi
glæder os til at holde spejdermøde og få en masse spejderoplevelser
med jer i det nye år.

De første spejdermøder i januar måned skal vi bruge til at lære
spejderbevægelsen, og hvad den står for, bedre at kende. For ved I
egentlig hvem Baden-Powell var? Hvor længe, der har været spejdere i
Danmark? Kender I spejderloven og vores motto? Og ved I hvor mange
spejdere, der i hele verden? Når januar er gået, kender I svarene på
alle disse spørgsmål og en hel masse flere.
Det sidste spejdermøde i januar samt de første i februar skal bruges
til at forberede et fantastisk teaterstykket, som I skal opfører for
jeres forældre til grupperådsmødet d. 22 februar. Det skal nok blive
sjovt.

Desuden vil vi allerede nu bede jer eller jeres forældre om at sætte
kryds i kalenderen på følgende datoer:

d.22/2, hvor jeres forældre skal til grupperådsmøde og I skal
vise jeres teaterstykke for dem.
d. 11-12/3, hvor der er fælles spejderlejr for alle mini-
spejdere i Birkerød, Farum og Allerød.
d. 24-26/3, hvor der er gruppetur for alle spejdere – stor og
små – i 2.Birkerød.
d. 24-28/5, hvor vi holder sommerlejr med juniorerne.

Invitationer til alle disse arrangementer følger enten i Bardunen eller
også får I en seddel med hjem fra et spejdermøde.

Husk desuden altid at melde afbud til en af os ledere, hvis du ikke kan
komme til et spejdermøde.

Blåmejsehilsner fra Tavi, Bimbo og Fia
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Birkerød Juniorer
         Marianne Wieses Flok1.

Kære Løver og Tigere

Så fik vi endelig overstået julen og nytåret, og vi håber at I
alle har fingrene i god behold.
Vi skal i hele januar måned lære om mad. Hvordan tilbereder
man hygiejnisk et måltid, kan man plukke fjerene af en høne
uden at det gør ondt på den?
Og meget mere.

Møderne er som altid torsdag fra 19-21

Husk at melde afbud

De lede ledere
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Birkerød
Spirer2.

Kære Spirer

Vi håber, I har haft en rigtigt dejlig juleferie og er kommet godt ind i
det nye år.

I januar måned skal vi blandt andet arbejde videre med de
forskellige emner fra Spirerprøven, så I forhåbentlig snart kan få
fornøjelsen af at sy endnu et mærke på jeres uniform – og heldigvis
har vi hele fem møder i denne måned at gøre godt med ☺

Selvom det stadig kan være lidt mørkt og koldt i vejret i januar,
kommer vi også til at være lidt ude på nogle af møderne, så I må
meget gerne huske at have tøj med til at være ude i om aftenen.

Til sidst skal vi lige minde om, at spirermøderne fortsat vil ligge hver
mandag, kl. 18.00-20.00. Spirerne kan komme i hytten fra kl. 18.00,
hvor lederne vil være tilstede. Frem til kl. 18.30 vil der være mulighed
for at sidde og snakke sammen, arbejde videre med ting fra det
forrige møde, forberede dej til en kage eller noget helt fjerde. Fra
kl. 18.30 til 20.00 holder vi så det ’officielle’ spiremøde.

Møder i januar:
2. januar, kl. 18.00-20.00
9. januar, kl. 18.00-20.00
16. januar, kl. 18.00-20.00
23. januar, kl. 18.00-20.00
30. januar, kl. 18.00-20.00

Spirer hilsner Fugl, Måne og Pippi
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1. Birkerød
Trop

Hej Drenge!!!

Jeg håber I fik overstået juleferien i god behold! Man skal jo helst være i stand til at tælle
til f.eks. at tælle til ti og til at gå små tyve kilometer uden at julefedmen kan mærkes!
Heldigvis er vejret stadig kold, så man kan teste sit nyerhvervede grej udenfor.

Hvis I er friske, så kan vi tage en fælles tropsaften ud til en shelter i en skov og lave
noget god mad på trangia eller bål og bare hygge os, overnatte og så tage hjem igen
næste morgen. Det er oplagt til en pjækkedag eller sådan noget… (Jeg driller vist!
Måske en enkelt weekendaften?)
Vi regner med at I alle har fået rygmærker på inden det nye år. Ellers skal I til at skynde
jer at få dem lavet færdigt… Det vil jo være synd at have en halv indianer eller en galler
uden skæg eller lignende bag på uniformen!

Månedens emne for Januar er lidt utraditionel. I skal nemlig i gang med computerne og
lave en patruljehjemmeside. Det betyder at I enten skal låne en bærbar computer til
nogle af møderne eller mødes hjemme hos en.
Vi forestillede os at I brugte det første møde til at aftale hvad der skulle være på siden af
f.eks. tekst, billeder, citatsider, sange osv. og også hvordan i fik lavet og skaffet de ting.
Til det andet møde skulle I så i gang med at lave selve hjemmesiden.
Vi har ikke helt styr på hvordan man gør, men f.eks. kan Microsoft Publisher lave
hjemmesider meget enkelt. Men mon ikke der er mindst en i hver patrulje, der er
computernørd nok til at kunne lave en hjemmeside??
Hvis ikke, så skal vi nu nok finde nogen der kan hjælpe!

Staben bliver i løbet af Januar et medlem mindre, da Kristian tager i militæret fra 1.
Februar. Vi kommer til at savne ham lidt i det daglige, men han kan sikkert være med på
turene alligevel. De laver jo ikke noget i militæret… :-)
Til gengæld bliver vi en person mere i staben, da en velkendt person har tænkt sig at
være med. Det drejer sig om Lorte-Mads! Så det glæder vi os da helt sikkert til!

Så Januar måned kommer til at byde på et par nye ting, som endnu ikke er afprøvet,
men det bliver de vel. Husk at læse mails jævnligt!

Datoer for Januar:
Tropsmøde onsdag d. 4/1
Spildopkørsel lørdag d. 7/1
PLAM onsdag d. 25/1

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

Kære Tobitter,

Først og fremmest: Godt nytår til alle! Håber I har holdt nogle
festlige nytårsaftener og er kommet sikkert ind i det nye år.

I januar måned er emnet 1. hjælp og rollespil. Det ved I jo
selvfølgelig allerede godt for I har jo selvfølgelig allerede kigget i
jeres halvårprogram og tjekket det ud... ik?!!

Husk tropsmøde onsdag d. 11/1 kl 19-21 i hytten. Alle skal
medbringe deres allerbedste teateregenskaber og
indlevelsesevner! Husk at overdrivelse fremmer forståelsen!

VIGTIGT for PLA’er: i Januar har vi hele 2 PLA-møder. Onsdag d.
4/1 kl 18-19 i hytten (før jeres normale patruljemøde) og onsdag d.
11/1 kl 18-19 (før tropsmødet). Det er vigtigt at alle PLA’er
kommer til begge møder. Vi skal bl.a. begynde forberedelserne til
Apokalypse og stifte en PLA-patrulje. Måske vi også skal finde en
dato for en PLA-tur? Husk derfor jeres splinternye kalendere for
2006!

Igen vil vi opfordre jer til at tjekke jeres email (eller få jeres
forældre til det). Meget kommunikation vil fremover foregå via
email, fx invitationer og rettelser til halvårsprogrammet.

Vi glæder os til et nyt og spændende år sammen med jer!

Hilsen Staben.
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Hey Svaler!

Så er julen ovre og vi kan sikkert godt vente med at spise os mætte i slik
og chokolade lidt endnu.. :-)

Januars digt:

Sne og kolde tider ,
Vinter kom nu videre
Svaler har det rat!
I hytten er der varmt

I Januar er der tropsmøde den 11.

Kage!
Josephine den 4.
Helene den 18.
Rebecca den 25.

Månedens emne er 1. hjælp.

Men husk at hvis det er sne udenfor KAN det ske at vi finder på at nogle
måske trænger til at vaskes…? thi’hvert’thi’fald så husk noget varmt tøj!
:-)

Vi håber i har haft en god jul og ikke er kommet til skade
nytårsaften…

Knus og kram de vidunderlige…

2.Birkerød Trop
Svalen
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Der indkaldelse til ordinær generalforsamling:

Tirsdag den 31. januar 2006, kl. 18.45
på Rudegård Stadion, Kongevejen, Holte

Dagsorden i henhold til vedtægterne

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være
formanden i hænde senest onsdag den 11. janaur 2006.

Endelig dagsorden udsendes i start af jan. 2006.

Jens Larsen
formand

Der skal gøres opmærksom på, at der vil blive indkaldt til stiftende
general forsamling samme dag og sted til kl. 19.30 i den nye
paraplyorganisation:

Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd i Rudersdal
Kommune,der er en sammenlægning af: Fællesudvalget i Birkerød
og BUKS i Søllerød.

Dette emne kan og skal ikke drøftes på Fællesudvalgets
generalforsamling.

Fællesudvalget i Birkerød
DDS, FDF og KFUM & K-spejderne
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Birkerød
Gruppe1.

Gruppelederen har ordet

I forbindelse med mit arbejde har jeg i løbet af årene været tæt på mange
unge. De er kommet fra vidt forskellige egne af landet og har dermed haft
vidt forskellig baggrund. Det har ikke altid været lige let at se forskellen, for
udvendigt har de langt hen ad vejen lignet hinanden. Forskellen har ligget
indvendigt og er kun nogle gange kommet frem i lyset. I øjeblikket er jeg
ikke så tæt på de unge som tidligere, men på trods heraf ser jeg nu
tydeligere end før den indvendige forskel. Den forskel, jeg taler om, er
forskellen mellem unge, der har holdt sig på dydens smalle vej, og unge,
der har trådt ved siden af sporet.

I øjeblikket ser jeg mange unge, der i deres ungdoms kådhed har begået
en eller flere strafbare handlinger, og som ikke har haft øje for
konsekvenserne af disse handlinger. En af konsekvenserne er naturligvis
den straf, som samfundet ikender de unge for at have begået
handlingerne. Størstedelen af landets befolkning er godt klar over, at
overtrædelse af landets love medfører en straf – også selv om man ikke
har kendskab til lovene. Hvad mange ikke er klar over eller i hvert fald har
svært ved at forstå er, at unge, der har begået en strafbar handling kan
have svært ved at komme ind på arbejdsmarkedet, fordi arbejdsgiverne
oftere og oftere forlanger, at de unge skal kunne fremvise en ren
straffeattest. Har de unge “noget på bogen”, er deres muligheder for at få
et arbejde mindre gode, og risikoen for at blive kørt ud på et sidespor er til
stede.

Vi har alle et ansvar for, at de unge ikke kommer så langt ud. De voksne,
der har med de unge at gøre, skal klart signalere, at der er nogle ting i
vores samfund, som det bare ikke er i orden at gøre. Det er for eksempel
ikke i orden at bruge eller sælge euforiserende stoffer, begå hærværk,
stjæle, bære våben og udøve vold. De unge har også selv et ansvar. De
skal klart sige fra over for de elementer, der søger at lede dem på vildspor.
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Birkerød
Gruppe1.

De unge skal være klar over, at deres handlinger har konsekvenser, og de
skal lære selv at tage konsekvenserne af deres handlinger. Det sidste
siger jeg, fordi jeg ofte er ude for, at forældre ringer eller skriver på vegne
af deres børn – også selv om børnene er voksne og myndige. Forældre
skal ikke fjerne alle sten på den vej, som deres børn går ad, for så lærer
de ikke at tumle problemerne selv, og de mister deres selvstændighed.
Jeg vil nødigt leve i et samfund, hvor en stor del af befolkningen ikke er i
stand til at møde problemerne og løse dem selv.

I spejderbevægelsen søger vi – spejderlederne – at lære både børn og
unge at være stærke og vågne og at tage ansvar for sig selv og andre. Vi
kan naturligvis ikke gøre det alene, men har brug for forældrenes
opbakning. Selvfølgelig er det ikke os og forældrene, der alene påvirker
børnene og de unge igennem deres opvækst, men derimod også en hel
række andre mennesker og ting. Ikke desto mindre er det vigtigt, at vi altid
holder os for øje, at vi igennem vores aktiviteter og udtrykte holdninger til
livet skal udvikle vores spejdere til selvstændige og ansvarsbevidste
mennesker.

Velkommen til et nyt og udfordrende år!

Med ønsket om mere ansvarlighed

Kaa
Find din vej, og gå den!
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Birkerød
Gruppe1.

Tjen penge til gruppen – Genbrugskørsel - Spildop

I 2006 fortsætter vi vores nye gode job med genbrugsindsamling i Allerød.

Vi starter ved 8-9 tiden og slutter ved 14-16 tiden og undervejs spiser
vi god frokost og kage.

Vi skal indsamle genbrugsting på følgende dage :
Lørdag den 7. januar
Lørdag den 4. februar
Lørdag den 4. marts
Lørdag den 1. april
Lørdag den 6. maj
Lørdag den 10. juni

Det er faktisk ganske underholdende og hyggeligt og arbejdet kan udføres
af forældre og spejdere.
4. februar mangler vi helt sikkert en chauffør, men har du lyst til at
være chauffør og har almindeligt bil kørekort er du velkommen til at
melde dig.

Jeg håber at I vil melde jer til hvis I kan på en af de pågældende dage
så jeg ikke skal bruge for meget tid på at rykke for hjælpere. Der er
meget andet godt jeg kan gøre for gruppen i stedet for.

Husk at gruppen tjener mange penge som vi så kan bruge til at lave endnu
bedre spejderarbejde.

Jakob Braad
jakob@jbraad.dk
29 72 42 70
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Birkerød
Gruppe1.

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:

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!



TELEFONLISTE
Ravnsholt divisions hjemmeside: www.ravnsholt.dk

m obil fastne t
Ulve flokken: ML: Lisbeth Garly  (Sam bur) 22 95 16 19 45 82 46 42

ML: Søren Rye (Tantor) 22 60 06 17 45 81 15 85
MH: Frederik  Rom 40 27 26 08 45 81 52 47
MH: Jacob Johansen 29 91 56 59 45 81 34 27

Juniorflokken: JL: Rune Jørgensen (Baloo) 51 88 58 97 33 25 58 97
JA: Rolf Ingvardson (Phao) 40 88 69 59
JA: Lasse Arnsdorf Pedersen (Toom ai) 61 79 04 07 45 81 04 07
JA: M ette Englev (Raksha) 40 56 04 35 45 81 31 19

Troppe n: TL: David Hansen 61 35 31 77 45 81 27 94
TA: Kris tian Dreholm 26 73 76 22 45 81 49 05
TA: M ads  Rønnest 26 22 97 21
TA: Sune Ingvardson 29 82 34 60

M ohaw k: PL: M ads  B jerregaard 51 52 31 91 45 81 31 91
PA: M ikkel Garly  Hansen 22 63 50 41 45 82 46 42

Sioux : PL: Jacob Andreas Johansen 29 91 56 59 45 81 34 27
PA: M orten Rasm ussen 61 70 45 28 45 81 45 28

Birke rød Bjørne : KL: Jeppe Arnsdorf Pedersen 61 70 45 81
Birke rød Rover: KL: Rolf Ingvardson 40 88 69 59
Gruppe lede lse : GL: Jens Thygesen (Kaa) 20 11 31 14 45 82 05 60

GA: Grethe Holm 28 70 71 09 45 81 71 09
Be styre lse sform a nd: Jens Rahbek  45 82 09 54
Ka sse re r: Hanne Håkan 45 82 06 67
M atrie lm a nd: Jakob Braad 29 72 42 70 45 82 42 70
Re ngøringsa nsvarlige : Annem arie Jensen 45 81 22 70

V ibeke Lyngbye 45 81 11 14

m obil fastne t
Blå m e jse r (m ini): ML: Henning Hviid (Tavi) 45 81 83 83

MA: Pernille W . Lyngbye (B imbo) 29 72 52 36
MA: Rikke Rønnes t (Fia) 51 90 12 04

Spire r (junior): JA: Natalie Strandman (Pippi) 22 16 31 11 36 44 57 03
JA: Pernille Pedersen (Måne) 51 90 19 11
JA: M ichelle M adelung (Glip) 40 57 29 33 48 17 30 85

Tobitten (trop): TL: M arie Jens trup (Era) 61 30 01 36
TA: S tine Dalbro Thom asen (Dumle) 22 45 07 90
TA: S igne Ravn-Højgaard (Garderobe) 25 31 96 70

Viben: PL: Laura Evald 51 55 41 58 45 81 60 90
PA: Rikke Petersen 60 12 35 37 45 81 11 21

Glente n PL: Thora W esenberg K jæ r 60 68 89 06 45 82 11 33
PA: M alene Johansen 45 81 46 95
PA: Chris tine Egå Skovbjerg 29 66 17 45 45 82 90 60

Birke rød Bjørne : KL: Cam illa Mørch Pedersen (Kaska) 25 39 61 51
Gruppe lede lse : GL: Charlotte Frost (Rokke) 60 24 37 03

GA: Poul Henrik  Appelquis t (Muvin) 40 90 33 74 45 82 04 67
GA: Ulla Houm øller (Tikk i) 39 56 48 61
GA: M erete Rønberg (Smil) 51 94 57 37 44 68 40 71

Be styre lse sform a nd: Johnny  Haupt Larsen 45 81 84 24
Ka sse re r: Philip Dam  45 82 97 00
Hyttem or: Helle Larsen 45 81 83 24
M ate rie lforva lte re : Sine og Lars  Jørgensen 22 57 51 57

1. BIRKERØD GRUPPE - w w w .1b.dk

2. BIRKERØD GRUPPE - w w w .2birke rod.dk


