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. 10

November 2006

Husk at 2. Birkerød
holder andespil onsdag
den 8. november kl. 19
på Bistrupskolen

1. Birkerøds prisliste
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:
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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DEADLINE

INDLÆG

Stof til næste blad
senest
den 15. i måneden før

sendes til
Anne Katrine Jørgensen
e-mail: bardunen@post.cybercity.dk

Æressiden

Tillykke siger vi alle til :
Fødselsdage i november
2. Camilla (Kano)
Nine (Bølle)
3. Victor
5. Mette (Tippe)
10. Cecilie (Trold)
12. Mikkel
14. Chikai
Natalie (Pippi)
18. Stine (Dumle)
Freja (Kamille)
21. Raksha
Pernille (Bimbo)
23. Karen (Bom)
24. Laura (Miv)
28. Fossa
29. Darzee
30. Nicolai L.
Nina (Smut)

22 år
28 år
14 år (4 spejderår)
11 år
10 år
16 år (4 spejderår)
11 år (4 spejderår)
30 år
22 år
10 år
45 år (3 spejderår)
22 år
21 år
13 år
11 år (1 spejderår)
10 år (1 spejderår)
9 år (0 spejderår)
17 år
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1.

Birkerød Ulve
H. Chr. Engelsens Flok

Hej Ulve
I oktober har vi arbejdet med de sidste aktiviteter i mærket Sundhed og
bevægelse. Vi er imponerede af jer, for I ved meget om emnet allerede. I var
gode til at mime for hinanden, hvad der er henholdsvis sundt og usundt, og
sundhedsstafetten klarede I næsten uden fejl, selvom man skulle være hurtig
til at afgøre, hvad der var sundest af f.eks. æble og juice for ikke at komme
bagud i stafetten. I har prøvet at tegne kort på plat- og kroneløbet og at
være på orienteringsløb. Når man er på løb, får man frisk luft og motion, og
man hygger sig og leger med sine kammerater undervejs – det kan vist ikke
blive sundere… Til vores møde om hygiejne prøvede I at rense sår (i en
flæskesteg!), I lærte om bakterier, svampe og gær i madvarer, og I prøvede
at tage aftryk af bakterier fra jeres hår, hænder, næser, jorden, barken,
toiletdørshåndtaget mmm. Det bliver spændende at se, hvad der vokser frem
på pladerne!
I Tibirke havde vi en dag med pragtfuldt vejr i selskab med bl.a. flere af 1.
Birkerøds venner fra Sct. Georgsgildet. Vi gik på resterne af en stenbelagt
vej fra omkring Kristi fødsel (jernalderen), og vi spiste frokost ved foden af
et par bronzealderhøje. Der var endda et par drenge, der på egen hånd fandt
“afslag” fra flint, der dannes når flintesmeden arbejder. Chuchundras mor
havde mange forskellige flinteredskaber med og fortalte så levende om dem,
at alle, både store og små, lyttede koncentreret. En stor tak til Hanne for at
dele ud af sin omfangsrige og spændende viden til os.
I november og december arbejder vi med Drama, musik og sang, hvor vi skal
være i det kreative hjørne. Vi lægger ud med at besøge Birkerød Musikskole,
hvor vi skal lære om noder, rytmer og instrumenter. Derefter tager vi fat på
at fremstille vores egne trommer, og vi skal derefter arbejde med lydeffekter
og film.
HUSK at sætte X i kalenderen den 17.-19. november, hvor vi skal på hyttetur
sammen med juniorerne. Der løber rygter om en mystisk tyv, der stjæler
tørklæder, og det ser ud til, at der er hårdt brug for både ulvenes og
juniorernes hjælp til at få has på ham, hvis rygtet taler sandt.

4Med ulvehyl fra Frederik, Jakob, Tantor og Sambur

2.

Birkerød
Blåmejser

Hej Mejser
Nu har alle fået spejdernavne og tørklæder - og snart har alle
også uniform.
November måneds tema er knob - så de der har lyst må meget
gerne købe en knobbånd som I kan medbringe til møderne (ellers
har vi nok, så man kan låne).
Vi ska slå en masse knob og knuder på os selv, hinanden og gerne
et par på jeres knobbånd også.
Onsdag d. 8. november er der Andespil (se andet sted i bladet) og traditionen tro har alle blåmejser en lille ting til 10-20 kr med
til den store hovedpræmie i bankospillet nemlig Købmandskurven.
Vi mødes før og laver kurven og spiser lidt mad sammen - I får en
seddel med mere information om dette.
Når vi nu ses onsdag d. 8., aflyser vi mødet torsdag d. 9 og ses
først igen torsdag ugen efter.
Det bliver en sjov og hyggelig måned, hvor vi skal lære en af de
vigtigste spejderfærdigheder - som I får brug for mange gange
resten af jeres spejderliv.
Vi glæder os til at se jer, friske og veloplagte som altid
Mejsehilsener fra Trille, Bom og Fugl
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1.

Birkerød Juniorer
Marianne Wieses Flok

Kære juniorer
I slutningen af oktober måned er vi gået over til vintertid. Vi har sat vores
ure én time tilbage, så nu er det ikke kun mørkt, når vi står op og går i
skole eller på arbejde om morgenen, men også når vi er til spejdermøde
om aftenen.
På trods af mørket holder vi fortsat vores møder udenfor. Der er ingen
grund til at være inde, når vi lige så godt kan være ude i den friske luft og
lære nye færdigheder med eller uden brug af kunstig lys. Den friske luft
klarer vores tanker, og mørket skærper vores sanser.
Mørket er ikke noget farligt, men nærmere noget hyggeligt og trygt. Og
når vi er sammen i mørket, er der i hvert fald ikke noget at være bange
for, for så passer vi jo på hinanden!
Vores to bonusspejdere, juniorerne Lasse Løve og Tommy Tiger, tager
stadig rundt på besøg hjemme hos jer. De billeder, som I har taget af
vores to spejderkammerater, ligger på gruppens hjemmeside. Jeg håber,
at vi snart kan få lavet et sted på siden, hvor I kan skrive jeres historier
om vores to venner.
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1.

Birkerød Juniorer
Marianne Wieses Flok

Programmet for november ser således ud:
Torsdag den 2. november – sikkerhedsbevis for kniv, sav og økse.
Emnet for mødet er en ændring i forhold til halvårsprogrammet. Mødet
finder sted ved Naulakha. Alle medbringer kniv og pandelampe.
Torsdag den 9. november – båltænding.
Mødet finder sted ved Naulakha. Alle medbringer kniv og pandelampe.
Torsdag den 16. november – intet møde.
Der er intet møde, da vi skal på hyttetur i weekenden.
Fredag den 17. til søndag den 19. november – hyttetur.
Vi skal hjælpe Agent B.P. med at løse mysteriet om Tørklædetyven. I får
nærmere besked.
Torsdag den 23. november – førstehjælp.
Mødet finder sted ved Naulakha. Alle medbringer pandelampe.
Torsdag den 30. november – førstehjælp.
Mødet finder sted ved Naulakha. Alle medbringer pandelampe.
Det første møde i december er torsdag den 7. december.
Vi skal deltage i juletræstænding søndag den 3. december og sælge
juletræer i weekenden 9.-10. december. I får nærmere besked.
Tigerne har ansvaret for oprydning efter møderne i november 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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2.

Birkerød
Spirer

Kære Spirer – her er månedens opskrift:

November:
Ingredienser:
4 møder
1 Andespil
1 pund friske spejderpiger
En håndfuld lodsedler
En god sjat nyfaldne efterårsblade
En række stjerneklare nætter
Samt en knivspids varmt tøj.
Fremgangsmåde:
1) Tag det varme tøj og bland det godt med de friske spejderpiger.
2) Kom lodsedlerne i skiftevis med de nyfaldne efterårsblade.
3) Vend forsigtigt møderne og andespillet i massen.
4) Kom det hele i en stor form og bag det 2 timer i ovnen ved 175
grader
5) Lad måneden køle af og drys den med de stjerneklare nætter
6) Sådan får du en dejlig november.
God fornøjelse
Tavi, Pippi og Måne
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Møder hver mandag og andespil onsdag den 8. – se programmet på
www.2birkerod.dk

1.og 2.

Birkerød
Troppe

Juletur 2006
Vil du med på tur i 24 timer hvor du bliver udfordret på mange
forskellige måder?
Tilmeld dig til årets juletur.
Start: Lørdag den 25. november kl. 11:00 på Birkerød Station.
Slut: Søndag den 26. november kl. 11:00 i Birkerød.
Pris: 150 kroner.
Medbring cykel. Husk lygter og hjelm.
Pak i rygsæk da du måske skal gå med oppakningen på.
Der er fede præmier til vinderne.
Sidste tilmelding onsdag den 15. november til din tropsleder.
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1.

Birkerød
Trop

Hej Drenge!!!
Så er November for døren og det er ved at være tid til at glæde
sig til en af de største begivenheder for troppen længe! Fra
søndag d. 5. November kl. 19.00 efter aftensmad, mødes vi i
hytten og bor sammen indtil vi fredag tager på
efterårsarrangement. Det kommer til at være rigtigt hyggeligt og
vi skal nok få lavet nogle sjove ting sammen! Dog skal der også
laves en times lektier om dagen, men det behøver jo bestemt
ikke at være kedeligt..!
Månedens emne for november er 1. Hjælp. Det betyder at I skal
lære noget, der i højeste grad kan blive relevant for jer at
kunne. Gør jer derfor umage, I kan redde nogens liv engang.
Vi var på tropstur i midten af oktober, og det var faktisk ganske
hyggeligt. Konceptet handlede om at I selv skulle have det sjovt
og hygge jer, og det kunne I godt klare!
PLA’erne har været på PLan i efterårsferien. Jeg håber de har
haft det sjovt og at de har fået noget med hjem derfra som
resten af troppen kan få glæde af.
Årets sommerlejr går til Turøbund og bliver en fælles
gruppesommerlejr. Vi tager af sted et par dage før de andre og
tager på vandre-forlejr. Det er altid sjovt, så I kan godt begynde
at glæde jer til turen. Datoen er ikke helt på plads men det
bliver i slutningen af August. Følg med på kalenderen på nettet,
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1.

Birkerød
Trop

så kommer datoen nok inden længe. Tilmelding kommer også
inden alt for længe.
Der vil være juletur i den sidste weekend af november. I har fået
invitationen, der også er med i dette nummer af bardunen. Det
er hyggeligt, så husk at tage med.
Tropsmødet der afslutter november måned vil ligge onsdag d. 6/
12, og det kommer til at foregå sammen med nogle af pigerne fra
Farum… Mon ikke det kunne blive rigtigt hyggeligt?
Tredje weekend af december skal troppen og deres forældre stå
for juletræssalget i Bistrup. Meld jer til, når der kommer en mail.
Ligeledes plejer dette arrangement at være rigtigt hyggeligt.
Husk at læse mails jævnligt!
Datoer for November (og primo December):
Tropskolle
søndag d. /11 – søndag d. 1/11
Efterårsarrangement
fredag d. 10/11 – søndag d. 12/11
PLAM
onsdag d. 29/11
Juletur
lørdag d. 25/11 – søndag d. 26/11
Tropsmøde
onsdag d. 6/12
Husk nu at melde afbud!!!
Staben
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2.

Birkerød Trop
Tobit

Kære Tobitter
Efter ikke at have haft noget indlæg i oktober nummeret af
bardunen, vender vi stærkt tilbage her i november udgaven, som
et af de få lyspunkter i en ellers meget mørk efterårstid ☺
November byder på en hel række af sjove, hyggelige, udfordrende
og spændende arrangementer, men først lidt info om et
arrangement, der modsat normalt ikke afholdes i november –
nemlig månedens tropsmøde, der jo plejer at være den første
onsdag i hver måned. Da der ikke er hverken PLA- eller tropsmøde
onsdag d. 1. november regner vi med, at I i stedet holder
almindelige patruljemøder.
Dagen efter torsdag d. 2. er der PLA-aften for alle PLA’erne i
divisionen. Stedet er endnu ikke fastlagt, med det starter kl.
18.30, og vi håber, at nogen af jer PLA’er har lyst til at komme?
Onsdagen efter, altså d. 8. november, er dagen for det årligt
tilbagevendende Andespil, der i år holdes på Bistrup skolen. Som
de tidligere år er vi i troppen også i år ansvarlige for at lave,
medbringe og sælge kage. Så vi håber, at I er klar på at lave
nogle lækre kager eller evt. overtale jeres mødre til at gøre det.
I weekenden fra d. 10.-12. er det blevet tid til at tage på
Efterårsarrangement sammen med resten af troppene i
divisionen. Dem er jer der skal med, er forhåbentlig på
nuværende tidspunkt tilmeldt, og ellers skal I i hvert fald skynde
jer at sige til.
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2.

Birkerød Trop
Tobit

Onsdagen efter efterårsarrangementet er der almindelige
patruljemøder, dog skal PLA’erne huske at komme allerede kl. 18,
da vi holder PLA-møde denne dag. Ugen efter er der igen helt
almindelige patruljemøder, og hvad I skal lave på disse møder
planlægger PLA’erne, men forhåbentlig er det noget med lejrsport
og besnøringer, da det jo er månedens emne. Også månedens
sidste møde d. 29. november er et almindeligt møde, men inden
dette møde, skal I huske, at der er juletur fra lørdag d. 25. til
søndag d. 26. november. I har fået invitationen pr. mail, så nu
gælder det bare om at tilmelde sig!
Det var vist alt, hvad der var på programmet i november. Vi
glæder os som altid til at se jer i løbet af måneden.
Hilsner fra Staben
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2.

Birkerød Trop
Svalen

ϑHej SVALE unger.
Vi håber I har nydt efterårsferien, og er SUPER
friske til en ny måned..
Når vi nu har lavet en masse orientering i oktober,
skal vi i gang med et
nyt, og spændende emne i november.
Vi havde et rigtigt herligt informationsmøde, men I
er selvfølgelig altid velkomne til at komme med nye
idéer fremover.
Vi glæder os til at se jer på næste møde, som alle
selvfølgelig kommer til.
Hehe.
KLAR PARAT BEREDT. – Svalerne flyver højt. :0)
Jeres altid herlige PLA’er.
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Birkerød
Bjørne
Hvad mon mine
bamsede venner
laver, mens jeg
står her og keder
mig på en
næsten tom
side???

P.Plys
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TELEFONLISTE
Ravnsholt Divisions hjemmeside: www.ravnsholt.dk

1. BIRKERØD GRUPPE - www.1b.dk
Ulveflokken:
ML: Lisbeth Garly (Sambur)
ML: Søren Rye (Tantor)
Juniorflokken:
JL: Jens Thygesen (Kaa)
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
Sioux:
PL: Jacob Andreas Johansen
PA: Frederik Rom
Birkerød Bjørne:
KL: Jeppe Arnsdorf Pedersen
KL: Rolf Ingvardson
Birkerød Rover:
Gruppeledelse:
GL: Jens Thygesen (Kaa)
GA: Grethe Holm
Bestyrelsesformand:
Lars W. Nissen
Kasserer:
Lene Junker Wiberg
Hytte (vedligeholdelse)
Jens Rahbek
Hytte (udlån)
Mette Kjær (mkjaer@dadlnet.dk)
Matrielmand:
Jakob Braad
Rengøringsansvarlige:
Annemarie Jensen
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

2. BIRKERØD GRUPPE - www.2birkerod.dk
Blåmejser (mini):
MA: Karen Marie Leffers (Bom)
MA: Tina Bonne Kristiansen (Fugl)
MA: Signe Dyrberg
Spirer (junior):
JA: Natalie Strandman (Pippi)
JA: Henning Hviid (Tavi)
JA: Pernille Pedersen (Måne)
TL: Marie Jenstrup (Era)
Tobitten (trop):
TA: Stine Dalbro Thomasen (Dumle)
TA: Signe Ravn-Højgaard (Garderobe)
Svalen:
PL: Rikke Sofie Petersen (Trunte)
PA: Kirstine Berg Jørgensen (Fniller)
Glenten
PL: Simone Porsborg Hansen
PA: Christine Egå Skovbjerg
KL: Camilla Mørch Pedersen (Kaska)
Birkerød Bjørne:
Gruppeledelse:
GL: Charlotte Frost (Rokke)
Poul-Henrik Appelqvist (Muvin)
Bestyrelsesformand:
Kasserer:
Philip Dam
Sigrid Kjær
Hyttemor:
Materielforvaltere:
Sine og Lars Jørgensen

mobil
fastnet
28 79 85 45
25 36 34 53
28 49 59 99
22 16 31 11 36 44 57 03
45 81 83 83
51 90 19 11
61 30 01 36
22 45 07 90
25 31 96 70
60 12 35 37 45 81 11 21
26 13 65 88 45 81 65 89
23 29 29 79
29 66 17 45 45 82 90 60
25 39 61 51
60 24 37 03
40 90 33 74 45 82 04 67
45 82 97 00
45 82 52 33
22 57 51 57

45 82 46 42
45 82 06 67
45 81 34 27
45 81 52 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

