
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. 9 Oktober 2006

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

Tegning: Martin Kirchgässner

Hej alle spejdere og forældre

Det er nyttigt at kunne læse et kort, men begge grupper har flotte
hjemmesider, som det også er godt at kigge forbi jævnligt.

Du kan blandt andet finde masser af billeder fra møder og ture og
selvfølgelig også en række informationer om grupperne og om
kommende arrangementer.

Hjemmesiderne er nemme at finde:
1. Birkerød: www.1b.dk
2. Birkerød: www.2birkerod.dk
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Mnnnnnh... Blåmejserne laver lagkage!
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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 oktober:

1. Christiane (Toffi) 16 år
2. Oliver (Rikki) 9 (0 spejderår)  
   Lars D. 31 (21 spejderår)
5. Lene 38 0 (spejderår)    
6. Sasha (Splint) 15 år
7. Charlotte (Rokke) 39 år
10. Christine (Miko) 15 år
13. Anne Katrine (Vims) 29 år
15. Rud 26 (2 spejderår)
16. Frederik (Karait) 9 (1 spejderår)
25. Charlotte (Bounty) 22 år
26. Tea (Bellis) 12 år
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Birkerød Ulve
H. Chr. Engelsens Flok1.

Hej Ulve

Så har vi været på sommerens sidste spejderlejr. Det var Birkelejren, der
blev et værdigt punktum for 50 års samarbejde i spejdernes fællesudvalg i
Birkerød. Det er rigtig rart at være på lejr. Vi har tid til at snakke sammen
og fortælle hinanden om stort og småt, mens vi sætter telte op, laver mad
eller børster tænder i mørket. Vi deler nogle gode oplevelser, når vi er på
løb, til lejrbål eller bare ved at hygge os og lege i lejren. Og vi lærer hele
tiden nye ting, f.eks. er det for nogle ulve en stor udfordring at sove væk
hjemmefra, for andre er første gang, de selv pakker en rygsæk. Og dét er flot
klaret. For atter andre er dét at holde styr på sine ting under lejren en
mægtig stor og uoverskuelig opgave, men for hver gang bliver det lidt
nemmere. Man mærker meget tydelige fremskridt bare på et år. Andre ulve
bliver utrolig trætte af alle de mange indtryk, der skal fordøjes. Det gør
lederne også ind imellem! Det skal også prøves af, hvor meget man kan drille
de større spejdere, uden at de giver for meget igen! Men frem for alt er det
bare dejligt at nyde fællesskabet og se ulve-kammeratskaber, der spirer
frem, når vi har god tid sammen. At nyde at være ude sammen, gå, cykle,
løbe, klatre i træer m.v.

Nu er det blevet oktober, og vi arbejder videre med mærket Sundhed og
bevægelse, samtidig med at de nyeste ulve får mulighed for at tage knivbevis
(og på et senere tidspunkt savbevis). Vi skal på 2 løb i denne måned i skovene
omkring os, nemlig Bistrup Hegn og Ravnsholt. Vi skal lære om hygiejne, og
vi skal holde efterårsferie (i dén uge er der ikke ulvemøde).

Sæt et stort X i kalenderen søndag den 8.10., da vi skal prøve noget nyt! Vi er
så heldige at have nogle arkæologer i vores forældreskare, og det kommer nu
både ulvene og deres familier til gode, idet vi inviterer på en eftermiddagstur
med Hanne, Chuchundras mor, hvor hun vil vise os nogle oldtidsminder, bl.a.
en oldtidsvej. Det er alle tiders chance for ved selvsyn at lære noget om
vores forfædre. Både forældre og søskende er velkomne til at deltage, og vi
håber på stor opbakning til arrangementet.

“At gøre noget er at være noget” – og vi spejdere, vi gør – og vi er!

 Med ulvehyl fra Frederik, Jakob, Tantor og Sambur
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Birkerød
Blåmejser2.

Kære Blåmejser

Nu er jeres første spejdermåned gået. Vi
startede året med et lagkage løb hvor I måtte
kæmpe lidt for at finde ingredienserne til
kagerne. Til gengæld var I gode til at
sammensætte jeres egne lagkager.

De sidste par gange har vi sammen kæmpet for
at lære regler og teknik omkring båltænding.
Dette har også I klaret flot og vi har haft nogle
hyggelige timer ved bålet.

I næste måned ser vi frem til at kigge nærmere
på hvad det vil sige at være spejder og hvad
enhver blåmejse bør vide om vejr, vind,
orientering i naturen og ikke mindst sig selv.
Vi glæder os til at se jer på torsdag

Mejsehilsener
Fugl, Bom og Trille
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Birkerød Juniorer
         Marianne Wieses Flok1.

Kære juniorer

Efter en Birkelejr i strålende solskin kan vi se frem til nogle spændende møder i mørke, regn
og blæst. Det er aldrig vejret, der er noget galt med. Det er derimod påklædningen, der kan
være noget galt med. Hvis I er i tvivl om, hvilket udstyr I har brug for, eller hvilket udstyr der
passer bedst til jer, er I altid velkomne til at spørge mig eller Rasmus eller andre seniorer,
rovere eller ledere, der har stor erfaring med det rette udstyr. Det er altid vigtigt at have det
rette udstyr med til møder eller på ture!

Programmet for oktober ser således ud:

Torsdag den 5. oktober – orientering på cykel
Vi mødes på et nærmere angivet sted – koordinat tilgår på e-mail forud for mødet.
Alle medbringer cykel med påmonteret og funktionsduelig for- og baglygte. Hver bande
medbringer endvidere mindst ét kompas og én mobiltelefon. I finder selv indbyrdes ud af,
hvem i banden, der medbringer hvad.

Søndag den 8. oktober – familietur
Turen finder sted fra klokken 13 til klokken 17 og er for alle i jeres familie – store som små.
Chuchundras mor viser rundt i en af de nordsjællandske skove og fortæller om nogle af de
spor fra oldtiden, som kan findes her. I får nærmere besked.

Torsdag den 12. oktober – pionér
Vi mødes på et nærmere angivet sted – koordinat tilgår på e-mail forud for mødet.
Alle medbringer pandelampe, gummistøvler, ekstra tørre sokker og ekstra tørre sko.

Torsdag den 19. oktober – intet møde
Der er intet møde på grund af skolernes efterårsferie.

Torsdag den 26. oktober – pionér
Mødet finder sted ved Naulakha. Dette er en ændring i forhold til halvårsprogrammet!

Første møde i november er torsdag den 2. november.
Vi skal på hyttetur i weekenden den 17.-19. november. I får nærmere besked.
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

I oktober måned skal øve en del forskellige, traditionelle
spejderaktiviteter, så på med uniformen og sørg for at have
spejderlommen i orden ☺
Selvom vi efterhånden er kommet ind i efterårs-månederne, kan
vi stadig finde på at lave udendørs aktiviteter så husk altid
påklædning til at være ude i.

Program for oktober:
Mandag den 2., kl. 18-20: Møde ved hytten – vi laver mini-
lejrpladser

Mandag den 9., kl. 18-20: Møde ved hytten – vi færdiggør vores
mini-lejrpladser

Mandag den 16.: Efterårsferie – intet møde

Mandag den 23., kl. 18-20: Møde ved hytten – så skal morse-
færdighederne støves af

Mandag den 30., kl. 18-20: Møde ved hytten – vi øver knob og
laver minipizzaer, som vi spiser sammen på mødet

Husk at kigge forbi gruppens nye hjemmeside, hvor du blandt
andet kan finde en oversigt over kommende arrangementer,
billeder fra forskellige ture og arrangementer samt Bardunen i
elektronisk format, hvis du skulle have mistet den trykte version.
Adressen er den samme som altid: www.2birkerod.dk

Spirerhilsner fra Tavi, Måne og Pippi
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1.Birkerød
Trop

Hej Drenge!!!

Tak for en god Birkelejr! Økseløbet gik ret godt, og det var nogle
spændende ting der blev lavet. Man må sige at Mohawk fik formået
at medtage næstsidstepladsen med stil! 1 point mere end FDF’erne
kan næsten ikke være mere overlegent…
Jeres pionerarbejde på økseløbet var forholdsvist ringe, til gengæld
har I arbejdet hårdt i løbet af hele september for at blive markant
bedre. Det håber vi har sat sine spor.

Månedens emne i oktober er orientering. Det skulle en af de nye
vidst være ret god til, men I andre skal også dygtiggøre jer i denne
måned. Måske ender det i en lille dyst patruljerne imellem, men
mere bliver ikke røbet.

I starten af måneden skal vi på tropstur. Planen er at vi i løbet af
dagene skal pakke julekort, så vi kan tjene penge til tropskassen.
Pengene skal bruges til at vi kan få en stor oplevelse sammen, f.eks.
at tage på sommerlejr til udlandet i 2008, eller at vi kan købe noget
nyt overlegent grej (patrulje GPS’er, eller sådan noget).
For at vi kan udføre vores arbejde ordentligt, har vi lovet at være
15 personer to dage i en weekend, og det kan de fleste regne ud til
at være ca. hele staben og alle i troppen. Det betyder at I gerne må
gøre jer umage for at reservere dagene til dette formål. Det plejer
at være rigtigt hyggeligt at pakke julekort, og gratis sodavand og
pizza gør heller ikke noget!
Om aftenen skal vi måske se nogle film, ud på natløb eller hvad vi
synes kunne være sjovt. Så det bliver uden tvivl en rigtigt god tur,
der er værd at tage med på.
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1.Birkerød
Trop

Dette er måneden hvor patruljernes PLA’er og kommende PLA’er
skal på PLan. Det plejer at være meget lærerigt og at være en
kæmpe oplevelse for alle. De skal nok få lejlighed til at fortælle om
deres oplevelser på patruljemøderne i slutningen af oktober.

Vi skal til at forberede os mentalt på november måneds oplevelser.
F.eks. skal vi gentage sidste års kæmpe succes med tropskollektiv.
Igen i år bliver kollektivet afsluttet med efterårsarrangement, som
endnu engang tegner til at blive rigtigt sjovt. I vil få mere at vide
om kolle i løbet af måneden, hvor en tilmeldingskupon vil blive
udleveret, så jeres forældre kan skrive under på jeres tilmelding.

I må gerne huske alle de ting, der står i tropsfolderen, så vi kan lave
det bedst mulige spejderarbejde. Det betyder f.eks. at I meget gerne
må bruge 5 minutter hver dag på at tænke igennem om I nu har
svaret på hvad der skal svares på, og om I har gjort alt det I har lovet.
Så kan I have ro i sindet resten af dagen.

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

Datoer for Oktober:
Dille Lør/Søn d. 30/9 - 1/10
Tropsmøde Onsdag d. 4/10
Tropstur Weekend d. 6 - 8/10
PLan Søn-Lør d. 15 – 21/10
PLAM Onsdag d. 25/10

Staben
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Birkerød Trop
Tobit2.

Hey Glente-unger! ;D

Endelig har vi for alvor fået kickstartet det nye
Glimtende Glente år, men vi er først rigtig kommet i
gang nu! Vi vil udnytte de sidste solskinsrige dage,(dvs.
dem hvor det IKKE regner) uden for, hvad vi bruger
dem på, er nøje planlagt, men vi lader det gå hen i
uvished (men vi skal blandt andet konsumere en masse
dejlig kage)!

Mange Glimtende, Grinende, Grusomme, Glentede
hilsner fra jeres PL og PA, Simone og Christine.

Tegning: Martin Kirchgässner
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Birkerød
Bjørne

P.Plys

Hej alle bjørne der ikke allerede er gået på vinterhi
eller er syge pga. det dejlige vejr vi har haft de seneste
par uger eller andre dårlige undskyldninger.

Efter vi har fået pels på kroppen igen siden Spanien, er
det nu tid at forberede os til at gå i vinterhi. Dette
resultere også i, at vi skal lige brænde al vores “dyre”-
bare energi af så vi kan sove godt og længe til vinter.
Til dette har problem har vi lagt en plan, og planen er i
slutningen af uge 39 der… nej… vent… HELE uge 39 der
får vi brugt vores energi på forskellige måder.
Derudover er der nok nogle andre steder vi kan sætte
vores klør i og fyre den af.

Til sidste vil jeg sige at vi ses…. På et eller andet
tidspunkt……..

Og aben har Andreas E. … Eller også er det omvendt…
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Birkerød
Gruppe1.

Arbejdsdag

Lørdag d. 7. oktober kl 10.00

Maling
Naulakha trænger til noget vedligehold. Det væsentligste er maling af det
ydre træværk. Noget skal have for første gang, men det meste skal blot
have en gang vedligehold. Der skal fejes først, for der er mange
edderkoppespind!!

Døre
Naulakha sætter sig stadig. Dørene til Sioux, fra bryggers til stue, og fra
materielrum til stue skal justeres. Det kræver måske en kædesav, for der
er ikke mere plads i hullet.

Indgangsparti
Der er nogle bjælker, der hænger. De skal have nogle lange skruer.

Opvaskemaskine
Hvis der er et par stykker med interesse i installation af en
opvaskemaskine, er der nu en mulighed for at få afløb for interessen.
Kontakt mig lige ang. indkøb af materialer.

Praktisk
Vi stiller værktøj og materialer til rådighed, hyggeligt selskab og noget
frokost. Du skal komme med arbejdstøj. Det er i orden at komme nogle
timer i stedet for hele dagen – du kan nå meget på et par timer.

Med spejderhilsen

Jens Rahbek
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Birkerød
Gruppe1.

1. Birkerød
Formanden har ordet:

Jeg er en almindelig spejderfar. Jeg har selvfølgelig nogle
formandsopgaver, men de foregår uden at børnene bliver involveret.

Jeg er altså en helt almindelig spejderfar, som hver eneste uge kører til
Naulakha med børnene. Jeg går med ind og siger lige “Hej”. Det er
lederne meget glade for, så de kan se at forældrene interesserer sig for
deres indsats, og så kører jeg hjem igen. 2 timer senere gentager øvelsen
sig i omvendt rækkefølge.

Sådan har det forløbet i lang tid, men så skete noget nyt. Min kone meldte
sig til et udvalg på Birkelejren og pludseligt opholdt jeg mig en del i en
spejderlejr.

Det er en stor oplevelse at se sine børn stå på egne ben. De smører
madpakker, slår telt op, vasker op, ordne køjen, skifter vådt tøj, pakker
taske helt uden forældrenes hjælp. Man opdager, hvad man egentligt
godt vidste, at spejderbevægelsen udvikler de unge til at blive
selvstændige mennesker, og alt det med bål, knive og økser bare er et
middel til denne udvikling.

Jeg kan kun opfordre andre forældre til at få den samme oplevelse. Der er
jævnligt brug for en hånd til et møde eller en tur, meld jer og få en god
oplevelse ud af det.

Lars Nissen
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Vi har det godt og der er gang i alle afdelinger men
ligesom alle andre mangler vi ledere.
I 2. Birkerød har vi 3 ledere hos minierne, 3 ledere
hos spirerne og 6 ledere hos troppen. Det er i alt 12
ledere og kun ca. 3 ledere bor i Birkerød. Derfor har
vi brug for nogle ledere der bor i Birkerød og især i
juniorgrenen (spirerne).

Der er andespil d. 8. november og vi i bestyrelsen i
2. Birkerød har brug for din hjælp til præmier i
form af sponser gaver. Så skulle du/i arbejde i et
firma hvor det vil være muligt at skaffe sponser
gaver skal i kontakte Nadia fra bestyrelsen på
mail:

nadiav@webspeed.dk

Så sørger Nadia for at registrer dit firma og gaven.

Med mange hilsner fra
Rokke GL

 
 
 
                                   Andespil  

             8. november 
 
 
 

Til alle forældre  

      i 2. Birkerød 
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    Er I forhindret i at komme er der mulighed for at deltage
i “Fjernstyret banko”, med chance for at vinde vin og ænder.

Der vil være salg af øl, sodavand og kage.

Kom til 2. Birkerøds Andespil
Onsdag d. 8. november kl. 19.00

I Festsalen på Bistrupskolen.
Alle er velkomne.

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
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

Mohawk: PL: Mikkel Garly Hansen 22 63 50 41 45 82 46 42
PA: Mathias Håkon-Mose 29 84 04 00 45 82 06 67

Sioux: PL: Jacob Andreas Johansen 29 91 56 59 45 81 34 27
PA: Frederik Rom 40 27 26 08 45 81 52 47

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 Wiberg 45 82 81 13 
Hytte (vedligeholdelse) Jens Rahbek 45 82 09 54
Hytte (udlån) Mette Kjær  (mkjaer@dadlnet.dk) 45 82 11 33 
Matrielmand: 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

Svalen: PL: Rikke Sofie Petersen (Trunte) 60 12 35 37 45 81 11 21
PA: Kirstine  Berg Jørgensen (Fniller) 26 13 65 88 45 81 65 89

Glenten PL: Simone Porsborg Hansen 23 29 29 79
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
Materielforvaltere: Sine og Lars Jørgensen 22 57 51 57

1. BIRKERØD GRUPPE - www.1b.dk

2. BIRKERØD GRUPPE - www.2birkerod.dk


