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

14. årgang nr. 3

marts 2006

1. Birkerød spejderfest
Husk at tilmelde dig gruppens spejderfest
fredag den 17. marts 2006 fra klokken 18
i Naulakha!
Du skal tilmelde dig hos mig
senest torsdag den 9. marts 2006.
Du skal ikke betale noget for at deltage.
Program
Spisning
Underholdning
Hygge
På festligt gensyn

Kaa

Sommerlejr-information til alle blåmejser og
juniorer i 2.Birkerød samt deres forældre
Igen i år tager blåmejserne og juniorerne fra 2.Birkerød på
sommerlejr sammen. Hvor denne sommerlejr kommer til at foregå
er endnu hemmeligt, men som tidligere skrevet i Bardunen
kommer den til at foregår fra torsdag den 25. maj om
formiddagen til søndag d. 28. maj først på eftermiddagen, så
sæt allerede nu kryds i kalenderen.
Sommerlejren plejer at være spejderårets højdepunkt, og vi skal
sove i telt, lave mad over blå, være en helt masse ude i naturen,
ud og gå 10, 20 eller måske 30 kilometer og så selvfølgelig hygge os
ved lejrbålet om aftenen.
Vi, ledere, håber, at rigtig mange vil med på sommerlejren. En
endelig invitation samt dato for sidste tilmelding og betaling
kommer i næste nummer af Bardunen.
Sommerlejrhilsner fra blåmejse- og juniorlederne
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Æressiden

Tillykke siger vi alle til :
Fødselsdage i marts
1.
2.
4.
6.
15.
16.
23.
25.
26.

Josephine (Mus)
Fox
Rikke (Trunte)
Merete (Smil)
Kim Roland
Henning (Tavi)
Bjerregaard
1. Birkerød Gruppe
Helene (Chip)
Marie Louise (Ugle)
Martin
Rebecca (Krølle)

12 år
11 år (2 spejderår)
15 år
35 år
34 år (x spejderår)
38 år
16 år (6 spejderår)
96 år (96 spejderår)
12 år
12 år
14 år (5 spejderår)
13 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

Den store oplevelse i februar måned var vores weekendtur, hvor vi
vandrede 10 km og overnattede i Naulakha. Alle ulve var seje og holdt ud,
selvom nogle synes, at det sidste stykke var hårdt at gå. Men alle
gennemførte, og det var rigtig flot klaret! Også lederne lærte noget på den
tur. Det var dog i en helt anden boldgade, nemlig at næste gang vi skal se
film, så skal “maskinerne” afprøves i god tid! Det lykkedes dog for os at
vise 3 film på en computer, der barmhjertigt blev bragt ind af en ulvemor.
Nogle ulve og nogle ledere så dem alle 3, mens andre faldt i søvn efter en
enkelt film. Traktementerne, som nogle ulveforældre stod for, var i
særklasse. Både kagen og den varme kakao, som vi fik serveret midt ude i
skoven, og aftensmaden, der bestod af madpandekager med alskens
tilbehør. Mange tak for indsatsen til forældrene.
“Grundlaget for kammeratskaber er fælles oplevelser”. Citatet stammer
fra en ulvemor, og vi tror, at det er rigtigt. Fælles oplevelser har vi masser
af som spejdere. Derfor kan man på en måde sige, at jo flere af
aktiviteterne man deltager i, jo mere får man ud af det, selvom det måske
især i starten kan virke overvældende med både ugentlige møder og en del
weekendarrangementer. Men kammeratskaberne får mulighed for at spire
og blomstre bl.a. under sådan en 4 timers vandretur. Man kan mærke, at
drengene hygger sig med hinanden og får snakket sammen på kryds og
tværs. Det er dejligt at opleve.
Et nyt tiltag er at bandeledere og bandeassistenter af og til vil blive trænet
specielt i deres rolle og opgaver. Det er en god udfordring for de lidt ældre
ulve. Det er Jacob, der står for det.
Husk at vi skal på “Minidivi-tur” den 11.-12.3., og at vi har fest for alle
gruppens spejdere og ledere den 17.3. I marts måned fortsætter vi med
mærket “Ud i naturen”, hvor vi bl.a. skal ud i Rude skov og også lave
bålmad sammen med en særdeles erfaren ulvemor.

4Med ulvehilsner fra Frederik, Jacob, Kaa, Tantor og Sambur

2.

Birkerød
Blåmejser

Kære Blåmejser

Så er det blevet marts måned, hvilket vil sige, at det værste af vinteren
overstået, og vi forhåbentlig kan begynde at være lidt mere ude. I februar
fik vi med stor succes opført det fantastiske teaterstykke for vores
forældre, og nu skal vi i gang med at lave noget nyt.
Til de første blåmejsemøder i marts skal vi være rigtig kreative og lave
papmaché, og det kan derfor være en rigtig god ide at tage noget tøj på,
der godt må blive beskidt. Hvad vi helt bestemt skal lave af papmaché er
endnu en hemmelighed, men Tavi har plan, der lyder sjov!
Blåmejsemøderne d. 15. og 22. skal bruges til at lære noget om 1.hjælp, om
hvordan man hjælper en der er kommet til skade og om, hvad man skal
sige, hvis man ringer efter en ambulance, en brandbil eller politiet. Når vi
har fået rigtig meget styr på 1.hjælp, er det planen, at vi skal i gang med at
lave bålkapper, så vi er sikre på, at de kan blive helt færdige inden
sommerlejren i slutningen af maj.
Marts er desuden måneden, hvor vi skal på hele to spejderture sammen, så
husk lige at snak med jeres forældre om det.
· Fra lørdag d. 11. til søndag d. 12 skal vi sammen med de andre
blåmejser fra Birkerød, Allerød og Farum ud og hjælpe vikingerne
med en vigtig opgave. (indbydelsen er uddelt på et tidligere
blåmejsemøde, og sidste tilmelding er søndag d. 5 marts)
· Fra fredag d. 24. til søndag d. 26. skal vi sammen med resten af
spejderne i 2.Birkerød hjælpe med at befri sørøver Sally, der holdes
til fange af John Silver. (indbydelsen var i februarnummeret af
Bardunen, og sidste tilmelding er søndag d. 12 marts)
Vi håber at se rigtig mange af jer til de forskelle arrangementer i marts,
men hvis I ikke kan komme til et blåmejsemøde, skal I huske og melde
afbud til en af os ledere.
Spejderhilsner fra Tavi, Bimbo og Fia
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1.

Birkerød Juniorer
Marianne Wieses Flok

Kære Løver og Tigere.
Så blev det marts, og det betyder at vi skal ud og nyde foråret,
(hvis det altså kommer, for mens jeg skriver dette sner det
IGEN udenfor).
Dagene bliver længere, og det vil vi prøve at udnytte ved at
lære jer lidt om kort og kompas, som er en vigtig ting at
kunne inden man bliver tropsspejder.
2. Vi mødes i Naulakha
9. Vi mødes i Naulakha MED cykler (husk lygter)
16. Vi mødes ved parkeringspladsen ved skovriderhuset i
Bistrup Hegn
23. Vi mødes ved parkeringspladsen ved “Hundesalonen”
(der hvor der nu ligger en forretning der hedder:
Børneværelse med udsigt). Den ligger overfor
planteskolen på Kongevejen.
30. Vi mødes ved hytten, og mon ikke der bliver tid til lidt
lagkageløb.
Husk møderne er fra 19-21
Husk at melde afbud…..
Pao, Lasse og Baloo

6

Hej Spirer!

2.

Birkerød
Spirer

Så er marts måned kommet og bringer snart foråret med sig. Vi har lige
holdt fastelavn og havde et mægtigt skægt møde med gøgl og løjer.
I denne måned holder vi rejsetema, hvor vi skal lege at vi besøger en masse
lande og lærer nogle forskellige kulturer og folkefærd at kende.
I februar holdt vi jo tænkedag, hvor vi snakkede lidt om spejdere i andre
lande og derfor synes vi at det er interessant at lære lidt om hvordan man
kunne holde spejdermøder forskellige steder i verden.
Det bliver rigtig spændende at se hvad man kunne finde på af sjove ting og
sager, når vi sammen rejser kloden rundt på en måned!
Vi glæder os til at se jer alle sammen friske og glade, og nysgerrige efter at
gå på opdagelse i den store spejderjungle!
Månedens møder ligger
Mandag d. 6.
Mandag d. 13
Mandag d. 20 ( På dette møde spiser vi sammen, så I behøver ikke
spise hjemmefra.)
Og Husk at vi skal på gruppetur d. 24. – 26., (Hey-ho og en hel flaske Rom! –
hvor bliver det sjovt) så der er ikke noget møde mandag d. 27.
Internationale og sørøveragtige spirerhilsener fra
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Hej Drenge!!!

1.

Birkerød
Trop

Så har I taget hul på pioner med sidste måneds emne. I fik lavet et
leksikon, som forhåbentligt kan bruges, og gerne mange år frem!
I marts måned skal I arbejde videre med Pioner. I skal i hver
patrulje bygge en del pionerarbejde, og det hele kulminerer på
månedens tropstur, som I selv har planlagt!
I besluttede at mødes i Naulakha fredag eftermiddag og derefter
gå til København. Her mødes I med staben i Sunes lejlighed, hvor
et spil playstation, en enkelt film og nogle chips vist ikke holder
sig væk!!
Dagen efter skal I en tur til centrum og se om ikke Sam kommer
forbi strøget eller rådhuspladsen. (Og nej! “At gå på strøget”
betyder godt nok noget andet på norsk, men det betyder ikke at I
skal gøre det…)
Så har I vist planlagt at spise en god stor middag på Den Sorte
Gryde, inden I tager toget tilbage til Birkerød og Naulakha. Her
skal I bruge resten af eftermiddagen og aftenen på at bygge det
strammeste, mest tighte, pionerprojekt!!!
Vi venter stadig på de sidste oplysninger om jeres planlægning,
men der er vist ingen tvivl om at I godt kan glæde jer!!
Et andet projekt, som forhåbentligt går godt, er om I skal på
Påskekursus i år. Frederik har lagt et godt stykke arbejde I at
planlægge og organisere at i tager en enkelt patrulje på
påskekursus til Forlev. Det skulle efter sigende være virkeligt
godt! Og I får chancen for at tage af sted og gøre Jeres
udskejelser uden os ledere, med mulig for at kigge på et par
ladies uden at nogen får det at vide…
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1.

Birkerød
Trop

Hvis I endnu ikke har tilmeldt Jer, så hør Frederik om I stadig kan
nå det!
I marts er der også årets Gilwell tur. Denne gang skal I til Mexico,
men det har I allerede fået oplysninger om gennem anden vej.
Ikke desto mindre skal I huske at tilmelde jer og tage af sted, også
det bliver nemlig et brag af en tur!
Der kommer til at ske nogle ting i marts! Så tag noget varmt tøj på
og kom ud i verden.
Husk at læse mails jævnligt!
Datoer for Marts:
Tropsmøde
Spildopkørsel
Gilwell
Divisions PLA-aften
Apokalypseløbet
Tropstur
PLAM
Tropsmøde

onsdag
lørdag
weekenden
torsdag
weekenden
weekenden
onsdag
onsdag

d. 1/3
d. 4/1
d. 10-12/2
d. 16/3
d. 17-19/3
d. 24-26/3
d. 29/2
d. 5/4

Husk nu at melde afbud!!!
Staben
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2.

Birkerød Trop
Tobit

Hej Piger!

I marts måned er emnet pioner og turn-out – to vigtige discipliner i
forårsturneringen J. Vi lægger ud med tropsmøde onsdag d. 1. marts, som vi
holder sammen med drengene fra 1. Birkerød. De har inviteret os, og mødet
kommer til at handle om rafter. Det bliver spændende at se, hvad de har fundet
på. PLAerne skal huske at komme kl. 18 da vi har PLA-møde som sædvanligt.
Torsdag d. 16. Marts er PLA’erne inviteret til divisions-PLA-aften i Grantoften
(Farum) kl. 18.30-21.30. Tropslederne i divisionen har besluttet at gentage
succesen fra efteråret hvor Divi-PLA-aftenen handlede om motivation. Emnet for
kommende divi-PLA-aften kendes ikke endnu, men det er en god chance for at
møde andre PLA’er i divisionen og diskutere spændende emner i PLA-arbejdet.
Måske I også kunne få lidt inspiration til planlægning af jeres patruljemøder?
Weekenden 10-12. marts er der gilwell. En tur for troppene i 1. og 2. Birkerød
arrangeret af Bjørnene.
Weekenden d. 18-19. marts skal PLA’erne af sted på Apokalypse. De har
allerede lavet en flot foropgave. Vi ønsker jer en rigtig god tur – og glæder os
meget til at høre om jeres oplevelser. Vi synes det er rigtig sejt at I tager af
sted!
Weekenden d. 24-26. marts er der vores årlige, hyggelige gruppetur, hvor alle
grene fra mini til senior, deltager. Invitationen til turen var i februar nummeret
af bardunen (der findes et link til bardunen på vores hjemmeside
www.2birkerod.dk). Tilmelding skal ske senest søndag d. 12. marts til Marie
(mariejenstrup@gmail.com).
Vi ser frem til at tage hul på en aktiv måned med masser af fede spejderture.
Mange hilsner fra Staben.
P.S. Igen vil vi opfordre / påminde / gentage at I SKAL HUSKE AT MELDE AFBUD
hvis I er forhindret i at komme til et møde / arrangement / tur. Det er
VIGTIGT!!!
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2.

Birkerød Trop
Svalen

Hey svaler! Hva’ så i hytten?

Så er marts kommet og det vil sige, at Rebecca og jeg har

FØDSELSDAG!!!
I marts er der tropsmøde den 1. så der skal I huske uniformen og hvad der ellers
skulle være……?
Emnet er Pioner og turn out
Rebecca fylder
13 år den 26.
marts!
HURRAAAAAA!
Rikke fylder 15
år den 2.
marts.
TILLYKKE!!!

Marts:
Rebecca hun har fødselsdag.
Og det har jeg jo også

Hvis I synger lange, sange
Vil vi choko’ kagen varme!
På ture drager vi af sted,
Tag og få det hele med.

Vi vil lade kagelisten være en hemmelighed … ☺
Der er et par ture i marts (Gilwell,
og Gruppetur)husk det.
Det er jo fedest at være på tur,
når der er mange med!

Knus fra det fantastiske lederteam,
LAURA & RIKKE

☺
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Birkerød
Bjørne
Ås re ted ramst go denti re nide rof urot ed hidgejlel go
glelliw, ot nartikatfisse remtagnerrane mos nam ledegin
keki åm åg plig fa! Nuddese re red sågo rotsnalkødem go
ås re ramst oj reba ne leth kuni åndem rån nam res åp
nemsæstingennam fa gosterbav go ted kumske r i tidmen.
Bane laks oj viges devire, nem strøf re gej dønt lit ta
åpgepe ta mah raf dinene re dernevs rådgiltes
yderspasre... kliveth re nurgend lit ta I åm jønse dem
tedet dilt digeleke go virtielle nidgæl raf gim.
Gej berhå ta Vikak liv gørse tild brede rof sorev ræke
eba.
Ted rav lat rof un.

Jørbenmark raf ne gluf I drilga tægert...

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:
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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1. Birkerød - Gruppelederen har ordet
Livet igennem stopper vi af og til op for at se os tilbage og betragte den vej, vi har
gået, og de spor, vi har trådt. Vi reflekterer over det liv, vi har levet, og tænker, om
vi er på rette vej, eller om vi må skifte kurs.
Livet, vores liv, dit og mit liv er en stor ting, og det bliver større, når vi engang
imellem prøver at træde et skridt til siden for at se på det udefra.
Den norske sanger, Bjørn Eidsvåg, har i mange af sine sange skildret livet og
reflekteret over det. Han har fra 1981 været sygehuspræst på psykiatrisk afdeling
ved Buskerud Centralsygehus i Drammen. Erfaringerne fra psykiatrien har været
vigtige for ham, og flere af hans tekster handler om mennesker, som han har mødt
i sit arbejde som sygehuspræst. Gennem hele hans karriere har begrebet “at se”
stået centralt.
“Eg ser” af Bjørn Eidsvåg (Passe gal, 1983)
Eg ser, at du er trøtt,
men eg kan ikkje gå
alle skrittå for deg.
Du må gå de sjøl,
men eg vil gå de med deg.
Eg vil gå de med deg.
Eg ser, du har det vondt,
men eg kan ikkje grina
alle tårene for deg.
Du må grina de sjøl,
men eg vil grina med deg.
Eg vil grina med deg.
Eg ser, du vil gi opp,
men eg kan ikkje leva
livet for deg.
Du må leva det sjøl,
men eg vil leva med deg.
Eg vil leva med deg.
Eg ser, at du er redd,
men eg kan ikkje gå
i døden for deg.
Du må smaka han sjøl,
men eg gjer død til liv for deg.
Eg gjer død til liv for deg.

Kaa

14 Find din vej, og gå den!

Hvad sker der lige nu i 2. Birkerød
Gruppetur 24-26 marts på Gurredam
Jeg vil opfordre alle spejdere i grene til at deltage i denne
weekend for det bliver rigtigt sjovt. Mette (Pil) og Mette (Bilbo)
har allerede brugt en masse tid på planlægning af denne tur og alle
ledere i 2. Birkerød har fået forskellige opgaver som i øjeblikket
er ved at blive gjort til ende.
For ikke at røbe alt for meget kan jeg sige at der er nogle ledere
der skal ud at sejle i en meget speciel båd.

Ledere på Kursus
I april er der bunke-kursus og her vil så mange ledere der kan
deltage i de forskellige grene på et specifikt kursus til lederens
gren.
Bunke-kursus er et kursus hvor alle grenenes (Blåmejser, spirer,
spejdere og gruppeledere/assistenter) ledere deltager det samme
sted men er på forskellige kurser. Kursuset er i Hjørring.

Med mange kursus og
gruppetur hilsner fra
Gruppelederen
Rokke
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TELEFONLISTE
Ravnsholt divisions hjemmeside: www.ravnsholt.dk
1. BIRKERØD GRUP P E - w w w .1b.dk
M L: Lis beth Garly (S am bur)
M L: S øren Ry e (Tantor)
M H: Frederik Rom
M H: Jac ob Johans en
JL: Rune Jørgens en (B aloo)
Juniorflokke n:
JA : Rolf Ingvards on (P hao)
JA : Las s e A rns dorf P eders en (Toom ai)
JA : M ette E nglev (Rak s ha)
TL: David Hans en
Troppe n:
TA : K ris tian Dreholm
TA : M ads Rønnes t
TA : S une Ingvards on
P L: M ads B jerregaard
M oha w k:
P A : M ik k el Garly Hans en
P L: Jac ob A ndreas Johans en
S ioux :
P A : M orten Ras m us s en
K L: Jeppe A rns dorf P eders en
Birke rød Bjørne :
K L: Rolf Ingvards on
Birke rød Rove r:
GL: Jens Thy ges en (K aa)
Gruppe le de lse :
GA : G rethe Holm
Jens Rahbek
Be styre lse sform a nd:
Hanne Håk an
Ka sse re r:
Jak ob B raad
M a trie lm a nd:
A nnem arie Jens en
Re ngøringsa nsva rlige :
V ibek e Ly ngby e

Ulve flokke n:

2. BIRKERØD GRUP P E - w w w .2birke rod.dk
M L: Henning Hviid (Tavi)
Blå m e jse r (m ini):
M A : P ernille W . Ly ngby e (B im bo)
M A : Rik k e Rønnes t (Fia)
JA : Natalie S trandm an (P ippi)
S pire r (junior):
JA : P ernille P eders en (M åne)
JA : Tina B onne K ris tians en (Fugl)
TL: M arie Jens trup (E ra)
Tobitte n (trop):
TA : S tine Dalbro Thom as en (Dum le)
TA : S igne Ravn-Højgaard (Garderobe)
P L: Laura E vald
V ibe n:
P A : Rik k e P eters en
P L: Thora W es enberg K jæ r
Gle nte n
P A : M alene Johans en
P A : Chris tine E gå S k ovbjerg
K L: Cam illa M ørc h P eders en (K as k a)
Birke rød Bjørne :
GL: Charlotte Fros t (Rok k e)
Gruppe le de lse :
GA : P oul Henrik A ppelquis t (M uvin)
GA : Ulla Houm øller (Tik k i)
GA : M erete Rønberg (S m il)
Johnny Haupt Lars en
Be styre lse sform a nd:
P hilip Dam
Ka sse re r:
Helle Lars en
Hytte m or:
S ine og Lars Jørgens en
M a te rie lforva lte re :

m obil
22 95 16 19
22 60 06 17
40 27 26 08
29 91 56 59
51 88 58 97
40 88 69 59
61 79 04 07
40 56 04 35
61 35 31 77
26 73 76 22
26 22 97 21
29 82 34 60
51 52 31 91
22 63 50 41
29 91 56 59
61 70 45 28
61 70 45 81
40 88 69 59
20 11 31 14
28 70 71 09

fa stne t
45 82 46 42
45 81 15 85
45 81 52 47
45 81 34 27
33 25 58 97
45
45
45
45

81
81
81
81

04
31
27
49

07
19
94
05

45
45
45
45

81
82
81
81

31
46
34
45

91
42
27
28

45
45
45
45
29 72 42 70 45
45
45

82
81
82
82
82
81
81

05
71
09
06
42
22
11

60
09
54
67
70
70
14

m obil
29
51
22
51
25
61
22
25
51
60
60

72
90
16
90
36
30
45
31
55
12
68

52
12
31
19
34
01
07
96
41
35
89

fa stne t
45 81 83 83
36
04
11
11
53
36
90
70
58
37
06

36 44 57 03

45
45
45
45
29 66 17 45 45
25 39 61 51
60 24 37 03
40 90 33 74 45
39
51 76 62 52 44
45
45
45
22 57 51 57
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81
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81
82

60
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11
46
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90
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82
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00
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