
Bardunen

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

14. årgang nr. 7 August 2006

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

Kære alle 1. og 2. birkerødder

Velkommen tilbage til et nyt spejderår.
Bardunen håber, at I alle har haft en dejlig
sommerferie og igen er klar til at tage fat!

I denne måned er der invitation til årets
Birkelejr, hvor det bliver fejret, at der har
været spejdersamarbejde i Birkerød i 50 år, og
samtidig bliver sagt pænt farvel, fordi
Fællesudvalget bliver nedlagt når de nye
kommuner træder i kraft til nytår.
Så husk at melde jer til turen!!!

- Redaktøren
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BIRKELEJR 2006

“SPEJDER I BIRKERØD I 50 ÅR”

TILMELDING

Nu kan du tilmelde dig til Birkelejr 2006! Det har du sikkert glædet dig til længe!

Lejren foregår i weekenden 8.-10. september 2006 på Byagerengen ved Eskemose
Skov i Birkerød.

Du skal ankomme til lejrpladsen sammen med din patrulje fredag klokken 19 og
forlade den igen søndag klokken 12.

Du skal tilmelde dig til din fører senest den 25. august 2006. Samtidig skal du betale
125 kr. Pengene dækker din deltagelse i lejren.

Hvis du vil bage en kage til din flok eller trop, skal du give din leder besked på
tilmeldingen.

Husk at medbringe sovepose, liggeunderlag, tøj efter vejret, spise- og toiletgrej!

Vel mødt!

Lejrcheferne................................. Klip her …………........………………………….

BIRKELEJR 2006

Navn   ___________________

Flok/trop _________________

Patrulje __________________

deltager  _____   deltager ikke _____

vedlægger 125 kr _____

bager kage _____

Særlige oplysninger til din leder:

______________________________
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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 august

3. Lasse H. 30 år (21 spejderår)
6. Jeppe P. 19 år (8 spejderår)

Sofie (Chap) 14 år
8. Iben (Sky) 12 år
13. David 21 år (13 spejderår)
21. Maria (Paprika) 10 år
22. Lasse P. 22 år (14 spejderår)

Clara (Pløk) 10 år
Sarah (Puk) 10 år

23. Helene (Futte) 15 år
26. Frederik 14 år (7 spejderår)

Thora (Tjep) 15 år
28. Helle Strøm 49 år
31. Melisa (Kvist) 10 år

Nathja (Mysa) 10 år
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Birkerød Ulve
H. Chr. Engelsens Flok1.

Hej Ulve

Så er sommerferien ved at være slut, og vi glæder os til at se både
“gamle” og nye igen og tage fat på en nyt, spændende ulveår, hvor
ledergruppen i år består af Frederik, Jacob, Tantor og Sambur.

Ét af årets absolutte højdepunkter ligger traditionen tro den sidste
weekend i august måned. Det er Colleruphus-turen, hvor hele gruppen
er på tur sammen en weekend, og hvor ulvene og deres familier kan
lære gruppens større spejdere og ledere bedre at kende. Vi håber at
se rigtig mange ulve og deres forældre på turen. 60 kyllinger stegt
over ét stort bål – det er en oplevelse i sig selv både at se på, dufte til
og smage på! For ikke at tale om underholdningen ved lejrbålet og alle
de mange lysbilleder fra gruppens aktiviteter i året, der gik. Endvidere
foregår oprykningen af ulve til juniorer på denne tur. Hvordan kan vi
ikke afsløre her – det skal opleves…

I efteråret skal vi arbejde med de 2 mærker: Sundhed og bevægelse
samt Drama, musik og sang. Så vi skal på nogle spændende løb, og vi
skal finde ud af, om vi kan smage, hvad der er sundt! Vi skal også skal
lave musik og film og synge endnu flere af de herlige spejdersange.

Det første møde efter ferien er torsdag den 17.8. kl. 17-19.
Der er intet møde torsdag den 24.8. da vi skal på tur i weekenden
efter.

Husk at melde jer til Birkelejren, der foregår 8.-10.9. midt i Birkerød,
på ulvemødet 17.8.
Og husk at melde jer til Colleruphus til vores madmor senest lørdag,
19.8.

Med ulvehilsner og på gensyn
Jakob, Frederik, Tantor og Sambur
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Birkerød
Blåmejser2.

Kære Blåmejser og forældre

Håber I alle har haft en dejlig sommerferie og glæder jer til at
komme igang med et nyt spejderår.

I år får I tre nye ledere – Bom, Fugl og Trille. Bom har tidligere
været blåmejseleder og Fugl var juniorleder sidste år, så nogle af
jer kender os nok i forvejen. Trille er ny leder i gruppen, men har
været seniorspejder i et par år.

Vi glæder os alle tre til at lære jer bedre at kende og til at dele en
masse sjove spejderoplevelser med jer.

Årets første møde er oprykningen søndag d. 20. august, hvor I kan
tage jeres familier med til en hyggelig dag ude på grunden. Fugl og
Bom er på sommerlejr med seniorerne i august og derfor har vi
aflyst mødet d. 23., så det første rigtige blåmejsemøde bliver
onsdag d. 30. august. Kl. 17 – 19.

På det første møde skal vi hygge og lære hinanden at kende – og
hvem ved – måske skal vi på et lille sjovt løb? I må meget gerne
tage kammerater med, som måske vil gå til spejder – så kan de jo
se hvad det er for noget.

Vi glæder os til at se jer alle.

Det blir rigtig sjovt at være blåmejse i år!

Spejderhilsener fra  Trille, Bom og Fugl
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Birkerød Juniorer
         Marianne Wieses Flok1.

Kære juniorer

Før sommerferien har vi sagt farvel til Baloo, Phao og Toomai, der har
måttet stoppe som ledere på grund af lange arbejdsdage og krævende
studier. Vi skylder dem en stor tak for deres indsats i flokken i det
forgangne år. Jeg håber, at vi får lejlighed til at møde dem i mange
andre sammenhænge i gruppen.

Efter sommerferien overtager jeg så pladsen som juniorleder. Det
glæder jeg mig meget til, og det gør I forhåbentlig også.

Som jeg fortalte jer før sommerferien, så forventer jeg, at I er af “dem,
der både vil og kan”. Jeg forventer således, at I kommer til alle møder
og ture, og at I hører efter og gør de ting, som I bliver bedt om. I kan
til gengæld forvente, at jeg også kommer til alle møder og ture, og
at jeg er velforberedt og opsat på at lære fra mig. På denne måde bliver
det både lærerigt og sjovt at være juniorspejder og juniorleder.

Juniorernes valgsprog er “Øvelse gør mester!”. I det næste års tid vil
I derfor blive udsat for en masse øvelser, hvor målet er, at I hver især
mestrer de basale spejderfærdigheder, og at I inden for banderne
samarbejder og bruger hinanden ud fra jeres kendskab til hinandens
stærke og svage sider.
Et passende svar til valgsproget kunne være “Prøvelse gør mand!”, for
øvelserne i det næste års tid vil nogle gange kunne virke som en
prøvelse for jer. I kan imidlertid trøste jer med, at øvelserne får jer
til at vokse med jeres kunnen og gør jer klar til at rykke videre op i
troppen.
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Birkerød Juniorer
         Marianne Wieses Flok1.

Programmet for 2. halvår 2006 er sendt ud til jer i slutningen af juli,
men kan også findes på gruppens hjemmeside, www.1b.dk, under
“Juniorer 10-12 år”. Som det fremgår er temaet for halvåret
“Juniorprøven”.

Programmet i august ser således ud:
Torsdag den 17. august – svampejagt
Vi mødes på koordinat 42209125 (P-plads ved sti-/vejkryds ved
Hørsholm Kongevej lige syd for Agersø i Rude Skov). Hver bande
medbringer én kurv til svampe og en bog om svampe. Banderne finder
selv indbyrdes ud af, hvem i banden, der medbringer hvad.
Torsdag den 24. august – bålmad
Fredag den 25.-søndag den 27. august – gruppetur
Se andet sted i bladet!
Torsdag den 31. august – intet møde

Første møde i september er torsdag den 7. september.

Husk at aflevere jeres tilmeldinger til Birkelejr 2006 til mig senest
torsdag den 24. august!
Løverne har ansvaret for oprydning efter møderne i denne måned.

Kaa
Find din vej, og gå den!

Husk:
- at melde afbud, når du ikke kan komme!
- at være klædt på efter vejret!
- at være beredt, for det fører til noget!
- at spejderliv er friluftsliv!
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Birkerød
Spirer2.

Kære Spirer

Velkommen tilbage til et nyt spejderår og tak for en rigtigt god
sommerlejr. Forhåbentlig har I alle haft en dejlig sommerferie?!

Og et stort velkommen til alle de nye Spirer, der kommer op til os
efter oprykningen den 20. august – vi glæder os meget til at
møde jer.

Der er sket et par ændringer blandt lederne her efter
sommerferien – Tavi, der har været leder hos Blåmejserne, er ny
leder hos Spirerne, og Fugl er samtidig flyttet ned til
Blåmejserne, hvor hun er ny leder.

Program for august:
Søndag den 20., kl. 16-19: Oprykningsarrangement ved hytten for
alle gruppens spejdere, forældre og søskende.

Vi spiser sammen i forbindelse med arrangementet – I skal blot
medbringe kød til eget forbrug, så sørger vi for tilbehør. Øl og
vand kan købes.

Mandag den 21., kl. 18-20: Møde ved hytten

Mandag den 28., kl. 18-20: Møde ved hytten

Husk at melde afbud til en af dine ledere, hvis du ikke kan
komme til et møde. Du kan finde vores telefonnumre bag på
Bardunen.

Sensommerhilsner fra Tavi, Måne og Pippi
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Birkerød
Bjørne

P.Plys

Ja, så blev det endelig august… I månedsvis er der
blevet lagt planer, diskuteret planer, ændret planer,
lavet nye planer og til sidst er alle planerne begyndt at
samle sig til noget, der ligner et brag af en
sommerlejr! I små og store bjørnemaver er
sommerfuglene begyndt at røre på sig, for nu kan
dagene, til det går løs, tælles på én eneste bjørnelab…
Endelig!

Og når vi så engang kommer hjem fra det store udland
med rygsækkene stopfulde af gode minder skal vi
byde velkommen til de nye bamlinger, der bliver den
halvtredsindstyvende årgang af små håbefulde bjørne,
der skal lære at begå sig udi GD’ens, dominoens og
krydsernes kunst…
Håber derfor meget at se Christiane, Laura, Mads og
alle jer andre til efterårets første bjørnemøde søndag
den 27. august kl. 19.30 i en af hytterne.

Glem heller ikke Mølleåsejladsfesten den 19. august
ved Colleruphus og pigernes oprykning den 20. august
på Grunden.
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1.Birkerød
Trop

Hej Drenge!!!

Så er det August, og spejdersæsonen går i gang igen. Det samme gør
skolen, siger nogle. Men I har jo alle sammen lavet ekstra skolearbejde
hele sommeren, så for jer er det ingen stor forskel…

Jeg synes vi havde en fantastisk sommerlejr, som vi alle sammen vil
huske længe. Vi lavede nogle spændende projekter, fik mødt en
masse fra divisionen og vi har også lært en del om os selv.

I denne måned rykker der fire nye spejdere op i troppen. Jeg er sikker
på at de bliver en rigtig god gevinst for os, så jeg håber I alle vil
hjælpe med at de kommer godt med ind i vores arbejde fra start. Det
betyder jo også at jeg håber at I alle kommer med til Colleruphus,
hvor vi skal byde dem velkomne officielt (hvis I ved hvad jeg mener).

Colleruphus bliver også en tur, hvor vi kan få spillet pind, måske øvet
lidt pioner og i hvert fald få et brag af en tur. Så der er ingen
undskyldning for ikke at tage med. Det er også her, I vil få mulighed
for at møde de, der skal forstærke staben fremover. Det bliver
nemlig ikke mindre end verdens bedste stab, I kommer til at arbejde
sammen med i løbet af dette år. (Så er der ikke sagt for lidt.. selv
om jeg ikke har sagt hvad den er verdens bedste til.)

Husk også at melde jer til Birkelejr (d. 8/9 – 10/9) hurtigst muligt.
Det bliver nemlig en jubilæumslejr, der ikke bør misses, og samtidig
bliver der et fantastisk økseløb!

Troppens arbejde bliver fra nu at lidt bedre for os alle sammen. Det
gør det nemlig fordi vi fra august måned alle sammen bliver enige om
hvad der skal til for at lave det bedst mulige spejderarbejde, og fordi
vi lover hinanden at overholde det vi bliver enige om.
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1.Birkerød
Trop

PLA’erne kommer dermed til at få mere ansvar, hvilket også giver
anledning til mere frihed og tid til sjov. Det kræver blot at vi alle
sammen overholder hvad vi lover og lige bruger 5 minutter hver dag
på at være ansvarlige og sørge for at der er styr på sagerne. Så tror
jeg at det hele bliver bedre end nogensinde før.

Det sidste jeg vil skrive er at efteråret byder på nogle spændende
spejderture, som vi ikke direkte er engagerede i. Hvis I vil med på
nogle af dem, så er det bare om at tilmelde sig øjeblikkeligt, hvis det
stadig kan nås. (Hvis det ikke kan det, så prøv alligevel.) Ture kunne
være Mølleå (2 personer over 15 år), Dille d. 30/9 – 1/10 (2 personer
fra ca. 14 år), Nathejk d. 15/9 – 17/9 (min. 3 personer fra ca. 14 år).

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

Datoer for August:

Første patruljemøde Tirs/Ons. d. 25 - 16
Mølleåsejlads weekend d. 19 - 20
Colleruphus weekend d. 25 -27
PLAM Onsdag d. 30/8

Staben
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Birkerød Trop
Tobit2.

Hej Tobitter,

Først skal der lyde et velkommen hjem fra en forhåbentlig fantastisk

divisionssommerlejr til dem af jer, der var med. Dernæst skal der lyde et stort

velkomme til de seks nye tropsspejdere som rykker op til os. Vi glæder os til at

lære jer at kende! Og netop at lære hinanden at kende i patruljen og at byde de

nye velkommen i troppen er månedens emne i august.

Program for august:

20/8 Er der fælles oprykningsarrangement for alle spejdere i 2. Birkerød og

som noget nyt inviteres forældre og søskende også med.

Arrangementet foregår ved hytten og varer fra kl. 16 til kl. 19. En

egentlig invitation findes et andet sted i Bardunen.

23/8 Dette er dagen for årets første PLA-møde og tropsmøde. Som altid vil

PLA-mødet (der kun er for patruljeledere og assistenter) vare fra

18-19, mens tropsmødet vil vare fra 19-21. Begge dele vil forgå i

hytten.

30/8 Er der almindelig patruljemøder fra 19-21, som I selv (patruljeledere og

assistenter) står for… Spændende hvad der kommer til at ske!



13

Birkerød Trop
Tobit2.

Andre vigtige datoer:

6/9 Denne dag er der fælles tropsmøde i division kl. 19. Stedet for mødet er

endnu ikke fastlagt, men under alle omstændigheder er dette en

oplagt mulighed for at gense alle de søde spejdere fra resten af

divisionen, som I lærte at kende på sommerlejren.

8-10/9 Den sidste Birkelejr nogensinde afholdes på Byagerengen i Birkerød, og

vi håber, at se rigtig mange af jer vil med på denne tur, som der

skulle være gjort ekstra meget ud af. Der er en invitation et andet

sted i bladet.

13/9 Mind allerede nu jeres forældre om, at der denne dag afholdes

forældremøde kl. 19 i hytten. Det er også meningen at I skal være

med til mødet, så I kan desværre ikke afholde almindelige

patruljemøder. Vi sender i løbet af august et brev hjem til jeres

forældre med nærmere information.

Vi i tropsstaben glæder os rigtig meget til at komme i gang med et nyt spejderår

sammen med både de nye og gamle af jer.

Hilsner fra Staben
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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:

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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Birkerød
Gruppe1.

Gruppetur til Colleruphus
weekenden den 25.-27. august 2006

Efter en dejlig lang sommerferie tager vi nu hul på et nyt spejderår, som vi
traditionen tro indleder med vores traditionsrige gruppetur til Colleruphus.

Vi mødes ved Naulakha fredag den 25. august 2006 klokken 17, hvorfra vi cykler til
Colleruphus. Vi er tilbage ved Naulakha søndag den 27. august 2006 omkring klokken
14.30.

Vi skal medbringe madpakke og drikkevarer til fredag aften og udstyr til overnatning
i telt under hele turen.

På denne tur må I meget gerne tage jeres forældre og søskende med. Når I tager dem
med, har I mulighed for at vise dem, hvad I kan, og de har mulighed for at opleve
spejderlivet på nært hold.

Jeres forældre og søskende opfordres til at deltage fra lørdag klokken 13 til
søndag klokken 13, herunder deltage i aktiviteterne, spise med ved måltiderne,
overnatte i eget medbragt telt eller på en af sovesalene i hytten mv.

Jeres forældre og søskende, der overnatter i eget medbragt telt eller på en af
sovesalene, skal selv medbringe nødvendigt udstyr.
Da der er mulighed for at købe øl og sodavand på Colleruphus, skal vi også have lidt
penge med hertil.

Det koster 100 kr. pr. spejder at deltage i turen, mens det koster 30 kr. til aftensmad
lørdag aften, 10 kr. til morgenmad søndag morgen og 20 kr. til frokost søndag
middag pr. forælder eller søskende.

Colleruphus ligger på Høje Sandbjergvej 11 ved Gammel Holte. Biler skal
parkeres på parkeringspladsen på hjørnet af Gammel Holtevej og Høje
Sandbjergvej. Der er ca. 10 minutters gang til hytten fra parkeringspladsen.

På gensyn på Colleruphus!
Med spejderhilsner fra forældrene og lederne i bestyrelsen

 



TELEFONLISTE
Ravnsholt Divisions hjemmeside: www.ravnsholt.dk

mobil fastnet
Ulveflokken: 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: Jens Thygesen (Kaa) 20 11 31 14 45 82 05 60
JA: Rasmus Rahbek 28 59 57 52 45 81 22 70

Troppen: TL: David Hansen 61 35 31 77 45 81 27 94
TA: Kristian 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 Bjerregaard 51 52 31 91 45 81 31 91
PA: Mikkel 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

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

GA: Grethe Holm 28 70 71 09 45 81 71 09
Bestyrelsesformand: Lars W . Nissen 45 81 60 09
Kasserer: Lene Junker W iberg 45 82 81 13 
Hytte (vedligeholde lse) Jens Rahbek 45 82 09 54
Hytte (udlån) Mette Kjær  (mkjaer@dadlnet.dk) 45 82 11 33 
Matrie lmand: Jakob Braad 29 72 42 70 45 82 42 70
Rengøringsansvarlige: Annemarie Jensen 45 81 22 70

Vibeke Lyngbye 45 81 11 14

mobil fastnet
Blåmejser (mini): MA: Karen Marie Leffers (Bom) 28 79 85 45

MA: Tina Bonne Kristiansen (Fugl) 25 36 34 53
MA: Signe Dyrberg 28 49 59 99

Spirer (junior): JA: Natalie Strandman (Pippi) 22 16 31 11 36 44 57 03
JA: Henning Hviid (Tavi) 45 81 83 83
JA: Pernille Pedersen (Måne) 51 90 19 11

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

Viben: PL: Rikke Pedersen 22 83 35 37 45 81 11 21
PA: Kirstine  Berg Jørgensen 26 13 65 88 45 81 65 89

Glenten PL: Thora W esenberg Kjær 60 68 89 06 45 82 11 33
PA: Malene Johansen 45 81 46 95
PA: Christine Egå Skovbjerg 29 66 17 45 45 82 90 60

Birkerød Bjørne: KL: Camilla Mørch Pedersen (Kaska) 25 39 61 51
Gruppeledelse: GL: Charlotte Frost (Rokke) 60 24 37 03
Bestyrelsesformand: Poul-Henrik Appelqvist (Muvin) 40 90 33 74 45 82 04 67
Kasserer: Philip Dam 45 82 97 00
Hyttemor: Sigrid Kjær 45 82 52 33
Materie lforvaltere: Sine og Lars Jørgensen 22 57 51 57

1. BIRKERØD GRUPPE - w ww .1b.dk

2. BIRKERØD GRUPPE - ww w .2birkerod.dk


