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Bardunen ønsker alle et godt efterår med
masser af sjove spejderoplevelser

Tegning: Martin Kirchgässner

1.

Birkerød Ulve
H. Chr. Engelsens Flok

Hej Ulve
Nu har vi sagt farvel til de største ulve, der er rykket op i
junior-grenen, vi har etableret de nye bander og udpeget
nogle af de mest erfarne ulve til at være bandeledere og
bande-assistenter. Så nu er vi for alvor klar til at kaste os ud
i arbejdet med mærket Sundhed og bevægelse.
Men vi er så heldige, at vi først skal på Birkelejr midt i
Birkerød sammen med de andre grene i 1. Birkerød og de
andre spejdergrupper i byen. Det bliver helt sikkert en
ganske særlig og sjov oplevelse.
Sundhed og bevægelse – det hører sammen. Tit tænker vi på
sundhed, som noget der har med den mad, vi spiser, at gøre.
Maden skal være sund! Men der er mange andre elementer i
at være sund. Og ét af de vigtigste er nok bevægelse.
Derfor skal vi bevæge os mindst lige så meget, som vi skal
lave andre aktiviteter. Bl.a. skal vi på løb i “vores egen”
store skov, Rude Skov. Der er mange spændende ting at se,
bl.a. findes der flere musvågereder, som det ikke lykkedes
os at finde på vores juni-tur derude. Så det har vi også til
gode.
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1.

Birkerød Ulve
H. Chr. Engelsens Flok

På et andet møde skal vi fremstille creme, fordi sundhed
også hører sammen med velvære. Og mange mennesker kan
godt lide at bruge cremer. Enten kan man bruge cremen selv
eller forære den væk som gave. Endelig skal vi sammen
finde ud af, hvad sundhed er. Det er ikke helt ligetil, men vi
skal give vores bud på det – set med ulveøjne.
Til hvert møde skal vi, som vi plejer, lege godt og grundigt!
Det er vist også rigtig sundt!
Husk der er ikke møde den 7.9. pga. Birkelejren i
weekenden.
Med ulvehyl fra Frederik, Jakob, Tantor og Sambur

Tegning: Martin Kirchgässner
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1.

Birkerød Juniorer
Marianne Wieses Flok

Kære juniorer
Er I mus eller mænd? Mænd selvfølgelig! Og rigtige mænd går
i spejderuniform, er beredte og tager på udfordrende
spejderløb og spejderture! Oplevelserne venter derude i
mørket…
Programmet i august ser således ud:
Torsdag den 7. september – båltænding
Mødetiden er 19-21, og mødet finder sted ved Naulakha.
Fredag den 8.-søndag den 10. september – Birkelejr
Vi mødes ved Byagerengen klokken 19. Jeres forældre vil
blive bedt om hjælp til transport af telte og andet materiel.
Torsdag den 14. – orientering
Vi mødes på koordinat 4135 9200 (parkeringsplads ved Rude
Skov) klokken 19. Hver bande medbringer mindst ét kompas,
én lommelygte og én mobiltelefon. I finder selv indbyrdes ud
af, hvem i banden, der medbringer hvad.
Torsdag den 21. – sundhed
Mødet er sammen med ulvene. Mødetiden er derfor 17-19.
Mødet finder sted ved Naulakha.
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Birkerød Juniorer
Marianne Wieses Flok

Torsdag den 28. – orientering
Vi mødes på koordinat 4045 9080 (parkeringsplads ved Rude
Skov) klokken 19. Hver bande medbringer mindst ét kompas,
én lommelygte og én mobiltelefon. I finder selv indbyrdes ud
af, hvem i banden, der medbringer hvad.
Første møde i oktober er torsdag den 5. oktober.
Tigerne 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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1.

Birkerød Juniorer
Marianne Wieses Flok

De to juniorspejdere Lasse Løve og Tommy Tiger var rigtig gode
venner. De havde lært hinanden at kende hos spejderne. De var
godt nok i hver sin patrulje, men på en sommerlejr for et års tid
siden havde de siddet en hel aften og skuret gryder, og lige siden
havde de været sammen, når ikke lige de skulle passe deres
skole, eller deres forældre tog dem med på ferie ude i landet.
En dag havde Lasse Løve og Tommy Tiger leget sammen hele
dagen. Da de havde spist aftensmad og hjulpet med at tage ud af
bordet og vaske op, satte de sig foran fjernsynet for at se en
tegnefilm, inden de skulle i seng.
Da de tændte for fjernsynet, var tegnefilmen endnu ikke begyndt.
I stedet var der en nyhedsudsendelse, som viste billeder fra
fremmede lande ude i den store verden, hvor mennesker sloges,
og hvor vold og ødelæggelser var en del menneskernes hverdag.
Lasse Løve og Tommy Tiger blev meget kede af det, de så og
hørte, for hvordan i alverden kunne mennesker dog være så onde
mod hinanden. De så på hinanden. Nej, sådan kunne de i hvert
fald aldrig finde på at være mod hinanden. “Men hvis vi kan have
det så godt sammen, hvorfor kan andre så ikke?”, spurgte Tommy
Tiger Lasse Løve. Lasse Løve rystede på hovedet. Han havde ikke
noget svar på Tommy Tigers spørgsmål.
Tommy Tiger kom pludselig i tanker om noget, som han engang
havde hørt sin far sige, “En fremmed er en ven, som du endnu
ikke har mødt”. “Hvorfor prøver vi ikke at gøre alle mennesker i
hele verden til vores venner?”, spurgte han Lasse Løve. “Hvis vi
bliver gode venner med alle mennesker i hele verden, så er der jo
6ingen, der vil slås og være onde mod hinanden!”
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Birkerød Juniorer
Marianne Wieses Flok

Lasse Løve sad og så eftertænksomt ud i luften. Han havde svært
ved at forestille sig at være gode venner med alle mennesker i
hele verden. Han kunne imidlertid godt lide tanken om at være
gode venner med mange mennesker og om at leve i fred og være
glad. Han tænkte på de andre juniorspejdere i deres flok. Hvad nu
hvis de prøvede at blive gode venner med dem alle sammen? Det
kunne han i grunden godt tænke sig, for de var faktisk meget
flinke, når han sådan tænkte nærmere efter. Godt nok var de
forskellige fra ham selv, men det gjorde egentlig ikke noget, det
gjorde det bare meget sjovere.
“Ok!”, sagde Lasse Løve endelig, “Lad os prøve, om ikke vi kan få
alle vores spejderkammerater i flokken til at blive gode venner
med os og hinanden! Vi kan jo prøve at lege sammen på kryds og
tværs af patruljerne og ikke drille hinanden!” “Ja, vi kan jo tage
på besøg hos hinanden, lege sammen og lære hinanden bedre at
kende”, røg det ud af munden på Tommy Tiger. De to venner så
på hinanden og smilede indforstået til hinanden.
Og så tog de to juniorspejdere deres spejdertørklæder på og
cyklede til juniormøde for at fortælle deres spejderkammerater
om deres nye idé. De to venner havde en mission...
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1.

Birkerød
Trop

Hej Drenge!!!
Velkommen til de nye! Jeg håber I bliver glade for at være i troppen,
for det er her tingene virkeligt sker. Det er her I får mulighed for at
være jer selv og lave alt det I har lyst til og synes er spændende. Det
er her I bliver udfordret og hjulpet til at opleve ting, som I ikke
troede var muligt!
Det er i denne måned I skal opleve den sidste Birkelejr, hvor der for
sidste gang skal dystes om sølvøksen på økseløbet. Hvis I tager jer
lige så meget sammen som på forårsturneringen og på Alligatorløbet
på sommerlejren (for denne ene patruljes vedkomne), så er der gode
chancer for at I kan vinde.
Vi skal snart blive enige om hvorvidt vi har lyst til at fortsætte sidste
års forsøg med at lave tropskollektiv. Umiddelbart gik det jo meget
godt, så hvis I er friske og er ansvarlige nok, så kan vi godt lave det
vildeste kollektiv igen.
Jeg håber et par stykker af vil tilmelde Jer Dilleløbet, og reklamere
omkring det ude i verden. Det er et af de bedste løb, der kan tilbydes
tropsspejdere, men de har ikke fået tilmeldinger nok endnu. Det
håber jeg I vil hjælpe med.
PLA’erne skal igen i år på PLAN i efterårsferien. Det skal de selv
huske at få indsendt tilmeldinger til, så hvis I læser dette og endnu
ikke har sendt sedlen ind, så se at få gjort det.
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Birkerød
Trop

Jeg håber I alle sammen vil fortsætte med at bakke op omkring
troppens nye arbejde. Vi har jo aftalt at hjælpes ad med at være
ansvarlige overfor hinanden, så vi sammen kan få mest ud af den tid
og energi vi bruger på spejder. Det kræver blot 5 minutter hver dag,
lige at huske om I har gjort alt hvad I har lovet og burde. Så lover
vi til gengæld hinanden at det bliver det bedst mulige spejderarbejde
vi får lavet!
Husk at læse mails jævnligt og at svare på SMS-beskeder.
Datoer for September:
Fælles divitropsmøde Onsdag
Birkelejr
Weekend
Nathejk
Weekend
PLAM
Onsdag
Dille
Lør/Søn

d. 6/9
d. 8 - 10
d. 15 -17
d. 27/9
d. 30/9 – 1/10

Staben

Tegning: Martin Kirchgässner
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2.

Birkerød Trop
Tobit

Hej Tobitter,
Så blev det september måned og spejderåret i patruljerne er nu
for alvor ved at komme i gang. Vi har forhåbentlig alle sammen
fået budt de nyoprykkede velkommen til både årets første
tropsmøde samt jeres patruljemøde i slutningen af august, og I
der er rykket op er forhåbentlig efterhånden ved at have lært
vores navne at kende.
Her nedenfor kan I se programmet for september måned. Vi
håber, at I synes at det ser spændende ud ☺
6.

Denne dag er der fælles tropsmøde i division kl. 19. Stedet
for mødet er endnu ikke fastlagt, men I vil få en mail med
nærmere oplysninger på vores fælles mailingliste, hvis I ikke
allerede har fået den.
De fælles tropsmøder i divisionen plejer at være en hyggelig
måde at gense eller lære andre spejdere fra divisionen at
kende, så vi håber at mange af jer kommer.

8-10. Den sidste Birkelejr nogensinde afholdes på Byagerengen i
Birkerød, og vi håber, at rigtig mange af jer har tilmeldt jer
til denne weekendtur, som der skulle være gjort ekstra
meget ud af. Der var en invitation i sidste nummer af
Bardunen og sidste tilmelding er overskrevet.
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Birkerød Trop
Tobit

13.

Denne dag afholdes der forældremøde kl. 19 i hytten. Der er
blevet sendt et brev hjem til jeres forældre om mødet, men
mind dem gerne om det endnu engang. Det er også meningen
at I skal være med til mødet, så I kan desværre ikke holde
almindelige patruljemøder.

Det var alle de fælles tropsarrangementer i september, men
derudover er der selvfølgelig også almindelige patruljemøder d.
20/9 og 27/9, og endvidere skal nogle af patruljelederne og
assistenterne vist også på Natheik den 3. weekend i september.
Det skal nok blive sjovt!
Vi håber, at se rigtig meget til jer i løbet af september.
Hilsner fra Staben
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2.

Birkerød Trop
Svalen

HEY TØSE-LØSE-BØRN!! …
Så er vi klar , parat , fuld-fart-frem
til et nyt , uforudsigeligt , spændende
og super råt spejderår!
Håber I kan lide os super seje folk i SV-A-L-E-N! Hehe … alt andet er jo næsten
umuligt.. Haha! ! ! Ejj okay … joke til
side…
Vi glæder og til at *HYGGE* med jer …
;o)
De super hårde - men ALTID retfærdige
og faktisk også rigtigt søde,
vidunderlige, smukke, herlige, troværdige
og kærlige :
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PLA’ER!!!!!!!!!!!!

Æressiden

Tillykke siger vi alle til :
Fødselsdage i september
1. Mads N.
6. Jacob J.
13. Sambur
Ida
15. Poul-Henrik (Muvin)
Michelle (Glip)
17. Anna (Bambi)
18. Aske
19. Lisbeth
24. Kaa
27. Kirba
Louise (Zazu)

20 år (11 spejderår)
16 år (6 spejderår)
48 år (2 spejderår)
9 år
52 år
22 år
10 år
26 år (4 spejderår)
29 år
40 år (18 spejderår)
11 år (4 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
Gruppe

Gruppelederen har ordet
Selv om der har været sommerferie, har lederne i det danske
kontingent til Den 21. Verdensjamboree ikke ligget på den lade
side. Der har således været afholdt møder i de forskellige
arbejdsgrupper i National Headquarters, hvor de forskellige
opgaver med indretning af hovedkvarteret er blevet behandlet,
og der har også været afholdt møder i tropsstabene, hvor
troppenes budgetter er blevet lagt, tropssærprægene er blevet
fundet, og den første forweekend den 15.-17. september er blevet
planlagt.
Freja Trop gennemfører sin første forweekend på
spejdergrundene ved Hestkøbgård. Troppen har lånt 2. Birkerød
Gruppes og 1. Bistrup Gruppes hytter. I den første forweekend
skal spejderne lære hinanden at kende, introduceres til lederne i
tropsstaben og til jamboreen, tage hul på løsningen af nogle af
troppens opgaver, inddeles i patruljer og lave en grov plan for
den første patruljeweekend.
Freja er den nordiske kærligheds-, frugtbarheds- og krigsgudinde
af vanernes æt. Hun er datter af Njord og har otte søstre samt
tvillingebroderen Frej. Hun er gift med Od og har datteren Nord.
Hun har sin egen gård i Asgård der hedder Folkvang. I kamp deler
Freja og Odin valpladsen imellem sig. De krigere, der ikke bliver
valgt til Einherjer i Valhal, kommer til Freja på Folkvang.
Freja er leder for valkyrierne. Nogen mener, at valkyrierne er en
slags gudinder, Odins døtre, mens andre mener, at de kun er
Odins udsendinge. Måske er de en mellemting.
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1.

Birkerød
Gruppe

Valkyrierne har flere forskellige arbejder. En del af tiden serverer
de mjød i Valhal, og de sørger også for, at bålene i Valhal ikke går
ud. Det er selvfølgelig et meget vigtigt arbejde at holde styr på
mjød og ild i Valhal, men valkyrierne har faktisk også et endnu
vigtigere arbejde. De bliver nemlig sendt ud af Odin, hver eneste
gang der er kamp på slagmarken. Odin sørger for, at kun de
stærkeste vikinger kommer til Valhal, og i den proces er
valkyrierne uundværlige. Valkyrierne rider på flyvende heste ned
til kampen og udpeger dem, som skal falde. Det er en meget stor
ære at blive udpeget af valkyrierne, for så skal man dø, og så
kommer man til Valhal.
Freja er den smukkeste af alle gudinder og vild med kærlighed. Et
par dage efter sit bryllup med Freja drog Od ud på en lang rejse
og er aldrig vendt tilbage. Freja drog ud for at lede efter ham,
men fandt ham aldrig. Når Freja sørger over ham, græder hun
guldtårer.
Freja ejer det kostbare smykke Brisingame og har en fugleham, så
hun kan flyve som en falk. For at få smykket, der er smedet af
fire dværge måtte hun tilbringe en nat med hver af dværgene.
Smykket blev engang stjålet af Loke, men genfundet af Heimdal.
Freja er en gudinde man skal holde
sig gode venner med, hvad enten
man skal ud at slås eller bare
er forelsket!

Kaa

Find din vej, og gå den!
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TELEFONLISTE
Ravnsholt Divisions hjemmeside: www.ravnsholt.dk

1. BIRKERØD GRUPPE - www.1b.dk
ML: Lisbeth Garly (Sambur)
Ulveflokken:
ML: Søren Rye (Tantor)
JL: Jens Thygesen (Kaa)
Juniorflokken:
JA: Rasmus Rahbek
TL: David Hansen
Troppen:
TA: Kristian Dreholm
TA: Mads Rønnest
TA: Sune Ingvardson
PL: Mikkel Garly Hansen
Mohawk:
PA: Mathias Håkon-Mose
PL: Jacob Andreas Johansen
Sioux:
PA: Frederik Rom
KL: Jeppe Arnsdorf Pedersen
Birkerød Bjørne:
KL: Rolf Ingvardson
Birkerød Rover:
GL: Jens Thygesen (Kaa)
Gruppeledelse:
GA: Grethe Holm
Lars W . Nissen
Bestyrelsesformand:
Lene Junker W iberg
Kasserer:
Jens Rahbek
Hytte (vedligeholdelse)
Mette Kjær (mkjaer@dadlnet.dk)
Hytte (udlån)
Jakob Braad
Matrielmand:
Annemarie Jensen
Rengøringsansvarlige:
Vibeke Lyngbye

mobil
22 95 16 19
22 60 06 17
20 11 31 14
28 59 57 52
61 35 31 77
26 73 76 22
26 22 97 21
29 82 34 60
22 63 50 41
29 84 04 00
29 91 56 59
40 27 26 08
61 70 45 81
40 88 69 59
20 11 31 14
28 70 71 09

fastnet
45 82 46 42
45 81 15 85
45 82 05 60
45 81 22 70
45 81 27 94
45 81 49 05

45
45
45
45

82
82
81
81

46
06
34
52

42
67
27
47

45 82 05 60
45 81 71 09
45 81 60 09
45 82 81 13
45 82 09 54
45 82 11 33
29 72 42 70 45 82 42 70
45 81 22 70
45 81 11 14

mobil
2. BIRKERØD GRUPPE - www.2birkerod.dk
MA: Karen Marie Leffers (Bom)
28 79 85 45
Blåmejser (mini):
MA: Tina Bonne Kristiansen (Fugl)
25 36 34 53
MA: Signe Dyrberg
28 49 59 99
JA: Natalie Strandman (Pippi)
22 16 31 11
Spirer (junior):
JA: Henning Hviid (Tavi)
JA: Pernille Pedersen (Måne)
51 90 19 11
TL: Marie Jenstrup (Era)
61 30 01 36
Tobitten (trop):
TA: Stine Dalbro Thomasen (Dumle) 22 45 07 90
TA: Signe Ravn-Højgaard (Garderobe) 25 31 96 70
PL: Rikke Sofie Petersen (Trunte)
60 12 35 37
Svalen:
PA: Kirstine Berg Jørgensen (Fniller) 26 13 65 88
PL: Thora W esenberg Kjær
60 68 89 06
Glenten
PA: Malene Johansen
PA: Christine Egå Skovbjerg
29 66 17 45
KL: Camilla Mørch Pedersen (Kaska) 25 39 61 51
Birkerød Bjørne:
GL: Charlotte Frost (Rokke)
60 24 37 03
Gruppeledelse:
Poul-Henrik Appelqvist (Muvin)
40 90 33 74
Bestyrelsesformand:
Philip Dam
Kasserer:
Sigrid Kjær
Hyttemor:
Sine og Lars Jørgensen
22 57 51 57
Materielforvaltere:

fastnet

36 44 57 03
45 81 83 83

45
45
45
45
45

81
81
82
81
82

11
65
11
46
90

21
89
33
95
60

45 82 04 67
45 82 97 00
45 82 52 33

