
Bardunen

1.  O G  2. B I R K E R Ø D  G R U P P E R

D E T  D A N S K E  S P E J D E R K O R P S

14. årgang nr. 4 april 2006

Kære mejser, ulve, spirer, juniorer, tropsspejdere,
bjørne, rovere og ledere

I inviteres hermed til at deltage i Sct. Georgs Dag, som i
år finder sted torsdag den 20. april 2006 klokken 18 ude
på spejdergrundene ved vores hytter.

Traditionen tro byder arrangementet på en opførelse af
sagnet om Sct. Georg og dragen, som bjørnene står for,
historie og leg. Arrangementet slutter klokken 20.

Vi glæder os til at se Jer!

Med spejderhilsner fra

Rokke og Kaa
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Køb, salg og bytte

Sælges:

DDS junglehat, vendbar, blå og sand      20,- (normalpris 50,-)
Petzl Tikka diodepandelampe                50,- (normalpris ca. 150,-)
Petzl Tikka diodepandelampe                50,- (normalpris ca. 150,-)
Henvendelse kan ske til Kaa.

-----------------------------------------------------------------

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 se størrelse 176. Så har jeg også en
uniform til salg. Den er med velkrog og er blevet brugt i
under 2 år størrelse 152.

Bare ring til mig hvis I er interesserede.
Hilsner Rikke Petersen (4581 1121) nep@privat.dk
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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 i april

6. Barasingh 11 år (3 spejderår)
7. Chuchundra 9 år (0 spejderår)
11. Andreas E. 19 år (7 spejderår)
12. Naja (Prop) 25 år
16. Camilla (Mio) 20 år
17. Signe D. 21 år
21. Ulrik 28 år (18 spejderår)
24. Laura (Nico) 16 år
29. Bingo 9 år (1 spejderår)

Dingo 9 år (1 spejderår)
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Birkerød Ulve
H. Chr. Engelsens Flok1.

Hej Ulve

Nu har vi igen haft en god weekend sammen på det veloverståede Mikro-Mini
Divi, som er en tur for mikroer og minier i vores division, Ravnsholt. Det
lykkedes os at nedkæmpe Midgårdsormen - nogle mente dog, at det var én af
dens mange hamme, der tog imod alle slagene med de nys fremstillede sværd. Vi
tilbragte i hvert fald en dejlig, solrig lørdag i Grib Skov. Og der blev dystet i
manøvrering af vikingeskib og i hammerkast. Der blev kæmpet mod jætter, og
guderne havde brug for en hjælpende hånd. Dog var én af vore ulvebander
aldeles ubarmhjertig overfor de nødstedte guder. Ja, asken Ygdrasil kan være en
barsk verden at færdes i. Og selv om vi gik 8-10 kilometer i løbet af dagen og
blev trætte og kolde til sidst, så skal der ikke mere til end et kvarter inden døre,
lidt kage og  saft, så er energien genvundet, og der hygges, drilles, grines og
leges igen på fuld styrke.

Vi har også været på den første af to “skovture i mørket” i Rude Skov. Kaa har
fundet et rigtig godt sted, hvor der midt i skoven ligger en bålplads omgivet af
en høj jordvold. 13 glade drengeansigter omkring bålet, hvor alle sidder og
steger pølser, det er et livsbekræftende syn. På et tidligere møde i vinter var vi
i Bistrup Hegn, og der faldt en bemærkning om at være bange i mørket. Men
efter en time erklærede samme ulv, at han nu havde vænnet sig til mørket. Det
er en fin, lille sejr at opleve. Bålmad kan man også sagtens lave i mørke. Det har
vi også prøvet under Mandlas’ mors kyndige vejledning. Mange tak for indsatsen
til Ditte.

I april begynder vi på mærket vandaktviteter, der bl.a. inkluderer et par møder i
svømmehal samt endnu et møde med ulveprøve-aktiviteter. Endvidere skal vi på
NOB-tur i Zoologisk Have i København sammen med rigtig mange andre spejdere
fra Nordsjælland. Bl.a. skal vi køre med særtog derind. Sidst men ikke mindst
fejrer vi Sct. Georgs dag den 20.4. – bemærk at mødetiden er ændret den dag til
kl. 18-20. Vi skal overvære “live”, at dragen bliver nedkæmpet, og prinsessen
bliver frelst.

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

Kære Blåmejser og andre interesserede

Så er en travl marts måned slut og april skal til at starte. Dette
betyder forhåbentlig at foråret er på vej, og vi derfor kan være
rigtig meget ude.

Vi ledere vil gerne starte april med at takke jer for to rigtig gode
spejderlejre i marts, det er en fornøjelse at være afsted med jer
både som vikinger og i kamp for at hjælpe Sørøver Sally.

På mødet den første onsdag i april skal vi færdiggøre vores
bålkapper, som vi er startet på i marts. Dette gør vi for at sikre, at
de er klar, når vi skal lave bål senere på måneden.
Den anden onsdag i april (d. 12/4) falder sammen med påsken, og
mødet er derfor desværre aflyst, så I rigtig kan nyde påskeferien
sammen med jeres familie.
Det tredje møde i april flyttes fra onsdag d. 19 til torsdag d. 20, da
vi denne dag skal fejre Sct. Georgs dag sammen med resten af 2.
Birkerød og drengene fra 1. Birkerød. Arrangementet, som I kan
læse mere om andre steder i Bardunen, starter kl. 18 og slutter kl.
20, så det er altså lidt senere end normalt.
Det sidste møde i måneden bruger vi til at opfriske hvordan man
bruger kniv, sav og tænder bål, og hvis vi er rigtig hurtige, kan
det også være, at vi kan lave noget lækkert over bålet – måske
brændenælde-suppe!

Husk at tage praktisk tøj med til alle blåmejsemøderne, da vi
aldrig ved, hvornår vi skal være ude.

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

Kære Løver og Tigere.

Så det blevet April, og forhåbentligt har vi sluppet vinterens
tag og det er blevet forår (Håber vi da på for i skrivende stund
ligger sneen stadig som et tæppe over det danske land).

I denne måned skal vi ud at sejle, så vi skal lære en masse om
hvordan man skal opføre sig til søs. Det er nemlig vigtigt for at
kunne føle sig sikker på en båd. Så vær parat til at det bliver
våd og blåt.

6. Vi skal lære om skibe og at være til søs
13. Påskeferie!!! Så intet møde
20. Vi skal lære om skibe og at være til søs
27. Vi skal ud at sejle i dag, så husk varmt tøj til turen

Husk møderne r fra 19-21

Husk at melde afbud…

Pao, Baloo og Lasse
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Birkerød
Spirer2.

Hej Spirer-piger!

Så blev det eeendelig rigtigt forår og bladene er så småt på vej frem. Nu kan vi
langt om længe holde nogle spændende møder udendørs. Vi glæder os til den
friske luft og røde kinder.
Sidste måned havde vi rejsetema og vi sluttede af med en sjov tur til USA, hvor
vi fik smagt lidt fast food og prøvede at være stjerner på MTV.
Som sagt, skal vi udnytte at vejret bliver bedre og aftenerne lysere, så husk at
klæde jer på til at være udendørs på alle møderne. Vi satser selvfølgelig på godt
vejr, men da vi desværre ikke er vejrguder, kan vi ikke love jer sol fra en skyfri
himmel, så Vær Beredt i al slags vejr er månedens motto. ;o)

På det første møde d. 3. april skal vi på byløb. Vi mødes på stationen kl. 18:00
og det er vigtigt at alle kommer til tiden, så vi ikke glemmer nogen. Det er et
løb, hvor I kan lære jeres by lidt bedre at kende og I kommer til at løse
forskellige opgaver rundt omkring.Glæd jer - for det bliver rigtig sjovt!

D. 10. og d. 17. april er der påskeferie, så vi holder ikke noget møde.
Tilgengæld er det jo Sct. Georgs dag d. 23. april og det fejrer vi sammen med
alle de andre spejdere i 1. og 2. Birkerød Torsdag d. 20. april. Det er en gammel
tradition at grupperne mødes og mindes det gamle sagn, og det plejer altid at
være en virkelig god dag.

D. 24. april holder vi igen møde på grunden. Vi ved at I allesammen har ventet
længe på at komme ud og lave bål igen, så det gør vi på dette møde. Så finder
vi på nogle hyggelige lege og lærer lidt om bål og brænde, mens vi synger sange
om lejrbålet.
D. 1. maj Skal vi atter på løb. Denne gang bliver det en slags forhindringsbane
og, uden at røbe for meget, kan vi godt afsløre at det bliver super skægt. Vi
glæder os i hvert fald meget.

Det bliver en måned fuld af udendørs oplevelser og aktiviteter og vi regner med
at se jer allesammen, friske og frejdige og med masser af mod på nye eventyr!
Forårshilsener og tjikker-likker fra

Pippi, Måne og Fugl
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1. Birkerød
Trop

Hej Drenge!!!

Så har I for alvor været ude og lave pioner. Det kunne virke som om det var lidt
køligt, men i fik da lavet noget alligevel! Og det slutter ikke her. I kommer
nemlig til at fyre den af på forårsturneringen!

I april måned er forårsturneringen nemlig det store emne. Denne et af årets
højdepunkter forløber nemlig i slutningen af måneden.
Før I kan tage på sådan en tur, som I nu skal i stort antal, er det vigtigt at gøre
sit forarbejde godt. Derfor skal I sørge for at have patruljekasserne helt i tip-
top orden! De skal være shining med alt hvad I kunne få brug for. Desuden skal
I have lavet en hejk-kasse som indeholder alt hvad der skal bruges til at skrive
den perfekte hejkrapport, og desuden lidt værktøj og dets lige.
I skal også have lavet en rigtig god foropgave, som I kan vise frem for de andre
med stolthed… eller I hvert fald vise frem. Jeg tror uanset hvad godt I kan
glæde jer til forårsturneringen, det bliver nemlig som altid et brag af en tur!

Det varer heller ikke længe før nogle af Jer skal på påskekursus til Forlev. Det
er jeg helt sikker på I kommer til at nyde! Det er et fedt center, og især når
man er af sted mange unge, kan der ske spændende ting.
Til to af jer (som godt ved hvem I er…), kan jeg kun sige: “lad være med at
gøre pigerne i Jylland gravide!”
Til denne lejlighed vil jeg gerne rose Frederik for at have gjort en særlig god
indsats for at I fik lejlighed til at tage af sted.

\\\———\———\——\———\\-———\—-\-—\——\\\

Husk at læse mails jævnligt og at svare på SMS-beskeder!

Datoer for April:
Spildopkørsel lørdag d. 1/4

Tropsmøde onsdag d. 5/4

Skt. Georgsdag torsdag d. 20/4

PLAM onsdag d. 26/2

Forårsturneringen weekenden d. 28-30/4
Husk nu at melde afbud!!!   Staben
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Birkerød Trop
Tobit2.

Hej Tobitter!

April måned er igen fyldt med spejderaktiviteter. Månedens største begivenhed
er forårsturneringen. Derfor er månedens tema: Forberedelse til
forårsturneringen.

Onsdag d. 5. April er der PLA-møde kl. 18-19 og tropsmøde kl. 19-21 i
hytten. På PLA-mødet skal vi bl.a. snakke om patruljelederens og assistentens
rolle på forårsturneringen og vi følger op på den huskeseddel I fik på sidste PLA-
møde. Vi skal også snakke lidt om divi-PLA-aftenen som I deltog i marts måned.
Husk jeres PLA-mapper og jeres mødeskemaer – dem skal vi nemlig også følge
op på.
På tropsmødet skal vi høre om Gilwell-turen og gruppeturen som I var af sted på
i marts måned. Lederne vil gerne høre om jeres oplevelser og samtidig evaluere
turene med jer. Så tænk derfor over om der var noget der var særlig godt og om
der er noget, I kunne tænke jer anderledes næste gang. Derudover glæder vi os
meget til at høre om PLA’ernes Apokalypse-tur.
På tropsmødet skal vi i gang med foropgaven til forårsturneringen. Selvom I ikke
alle kan deltage, kan I sagtens være med til at hjælpe jeres patruljekammerater
med at lave en flot foropgave. Af øvrige forberedelser er der underholdning,
udklædning og pakning af patruljekasser.

I uge 15 er der påskeferie. Christiane, Helene og Malene har besluttet at tage
på patruljekursus i påskeferien, på Forlev spejdercenter. De deltager med 2
tropsspejdere fra Birketroppen. Vi ønsker jer en rigtig god tur! Vi håber I lærer
en masse om “patruljeliv og samarbejde” og glæder os meget til at høre om det
Onsdag d. 19. April kl. 18-19 holder vi et ekstra tropsmøde for dem der skal
med på forårsturnering, hvor vi lige samler op på det sidste og tjekker at alt er
klar. Lederne er tilstede i hytten. Kl. 19-21 holder I jeres sædvanlige
patruljemøde.
Torsdag d. 20. April kl.18 holder 1. og 2. Birkerød grupper Skt. Georgsdag. Vi
mødes ved hytten. Bjørnene vil traditionen tro opføre teater om sagnet om Skt.
Georg og dragen. Der vil desuden blive uddelt årsstjerner. Nærmere info følger.

Weekenden d. 28-30. April: Forårsturnering

Mange hilsner fra Staben
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Birkerød Trop
Glenten2.

Hej alle i seje Glenter

Her i april skal vi lave en knob tavle, så vi
alle lærer de forskellige knob at kende.
Lige fra det lette firknob til de sværere
vinkel- og krydsbesnøringer. For sidst vi
var over hos drengene var der tre der
kunne og nogen der mente de kunne hvis
det var en nødsituation. Det vil vi ikke
have siddene på os længere, så når vi er
færdig med denne måned skal vi mindst
kunne et råbåndsknob, flagknob, firknob,
ottetalsknob, trompetstik, tømmerstik,
dobbelhalstik, vinkelbesnøring,
krydsbesnøring og flere hvis der er nogen
der har ønsker. Når vi har lært disse knob
til punkt og prikke skal vi ende med en
super flot knob tavle. Til sidst vil vi bare
lige give jer måneden ordsprog “Det
bedste jeg kan gøre for en ven er
simpelhen at være hans ven”

Hilsen de bedårende, dejlige, intelligente,
pragtfulde, seje, selvsikre, smukke, super
søde, vidunderlige, helt utrolige ledere
Malene og Thora
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Birkerød Trop
Svalen2.

Yo i rå svaler!!!!

I April er der jo en der har fødselsdag nemlig L A U R A hun
bliver 16! Tillykke….

Så er timen kommet. Forårsturneringen nærmer sig… Er I
spændte? Det burde i være!! Kan i huske hvad den ene af vores
ledere har lovet os? Det kan vi godt!  ☺

Når… der er jo så den der tur…. Og måske skal vi også snart
finde ud af noget med en patruljetur?

April:
April og smil,
Sjov vi tager
nar vi har,
jokes er godt,
grin er hot
sol og stjerner
sommeren nærmer (sig)

En masse varme forårs kram

Den Fantastiske Leder
og Den Seje Assistent ;-)

Laura bliver 16 :-)

Tillykke!
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Arrangementet varer fra kl. ca.  9:00 – 16:30
Prisen for turen er: 75 kr.

Du skal medbringe madpakke og
drikkelse samt lommepenge og

 selvfølgelig spejderuniform med
 påsyet ærmemærke, det er billet

 til toget og indgangen til Zoo.
Overtøj afhængig af vejret.

Dine ledere
Nærmere oplysninger om tid og sted kommer efter tilmelding.
Tilmelding senest d. 6. april til dine ledere
——————————————————————————————————————
Spejdernavn___________
Kommer____________
Kommer ikke________

underskrift_____________

Tur til Zoologisk Have
Søndag d. 7/5-06
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Hejsa alle forældre i 2. Birkerød

Som vores forhenværende formand sagde til grupperådsmødet
– så har vi ingen lederproblemer lige i øjeblikket. Vi har en
stærk ledergruppen, der gør en kæmpe indsats for vores
spejdere. Ser vi ud i fremtiden altså efter sommerferien 2006
er der ingen ledere og assistenter hos minierne. Vores mini-
leder Henning  (Tavi blåmejseleder) rykker op til juniorerne
(Spirerne) og Rikke (Fia) stiller op til divisionsrådschef og vil
hjælpe til i troppen så meget Rikke har overskud til. Pernille
(Bimbo)  vil gøre mere ud af sit studie og være med
bestyrelsen.

Så skulle der være nogle forældre som har lyst til at være en
del af ledergruppen i 2. Birkerød – så kontakt Rokke på
60243703 eller mail Rokke@wilcken.dk.

Rokke

Birkerød
Gruppe2.
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Minidivi 2006
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P.Plys

Hola amigos –
takkos for en
phantistikos

Gilwellos... Los
mexiKANOs



TELEFONLISTE
Ravnsholt divisions hjemmeside: www.ravnsholt.dk

m obil fastne t
Ulve flokken: ML: Lisbeth Garly  (Sambur) 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 (Toomai) 61 79 04 07 45 81 04 07
JA: Mette 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: Mads  Rønnest 26 22 97 21
TA: Sune Ingvardson 29 82 34 60

Mohaw k: PL: Mads  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: Morten Rasmussen 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 rer: Hanne Håkan 45 82 06 67
Matrie lm a nd: Jakob Braad 29 72 42 70 45 82 42 70
Re ngøringsa nsvarlige : Annemarie Jensen 45 81 22 70

Vibeke Lyngbye 45 81 11 14

m obil fastne t
Blå m ejser (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: Tina Bonne Kris tiansen (Fugl) 25 36 34 53

Tobitten (trop): TL: Marie Jens trup (Era) 61 30 01 36
TA: Stine Dalbro Thomasen (Dumle) 22 45 07 90
TA: S igne Ravn-Højgaard (Garderobe) 25 31 96 70

Sva le n: 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: Malene Johansen 45 81 46 95
PA: Chris tine Egå Skovbjerg 29 66 17 45 45 82 90 60

Birke rød Bjørne : KL: Camilla 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 Houmøller (Tikk i) 39 56 48 61
GA: Merete Rønberg (Smil) 51 76 62 52 44 68 40 71

Be styre lse sform a nd: Johnny  Haupt Larsen 45 81 84 24
Ka sse rer: Philip Dam 45 82 97 00
Hyttem or: Helle Larsen 45 81 83 24
Mate 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


