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Glædelig jul...

og godt nytår!!!
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1. Birkerøds ulve og
juniorer på jagt

efter tørklædetyven
den 17.-19.

november 2006
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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 december

1. Nina (Titi) 9 år
6. Rolf 30 år (x spejderår)
9. Susanne 26 år (17 spejderår)
12. Michael 22 år (9 spejderår)
14. Kristian 21 år (13 spejderår)
18. Julie (Pep) 11 år
21. Christopher 14 år (6 spejderår)
25. Dorte (Lærke) 30 år
26. Marie (Era) 25 år
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Birkerød Ulve
H. Chr. Engelsens Flok1.

Hej Ulve
Hvor er vi heldige, at vi i vores trop har sådan nogle rare og dygtige tropsspejdere. Det
er meget inspirerende for ulvene at møde de store drenge, når de som under et
ulvemøde i november var på “tropskolle” og boede i Naulakha i en uge: de gik i skole,
lavede lektier, kokkererede, ryddede op og alt, hvad der skal til for at få en fælles
hverdag til at fungere. De hyggede sig åbenlyst rigtig meget, og det er spændende at
kunne se frem til, når man er ulv, at det kan man få lov til at være med til, når man
bliver stor nok.

Vi er nu godt i gang med Drama, musik og sang. Besøget på Musikskolen var en
spændende og velkvalificeret optakt. Vi må nok indrømme, at det var de rytmiske
instrumenter, der trak mest i ulvefingrene. På det efterfølgende møde blev
lydeffekterne indstuderet med entusiasme og brugt til at lave lydkulisse til en historie,
som Jakob havde digtet. Der var både hagl og torden, skridt i grus og sand, bål,
snorken og meget mere. Så har vi taget vi et afbræk og brugt et møde på at lave mad
til hinanden og spise sammen. Det skal der også være plads til indimellem arbejdet med
mærker og færdigheder. Og tørklædemysteriet skulle også gerne være løst her ved
decembers begyndelse – ellers kan vi ikke holde jul med fred i sindet.

Her kommer en bøn til ulveforældrene:
· husk at tage udetøj med til alle møder. Hvis vejret på nogen måde tillader

det, er vi som minimum ude i pauserne, men også gerne til de aktiviteter,
hvor det kan lade sig gøre. Husk også indesko til møderne.

· vi vil gerne bede forældrene om at sørge for, at alle mærker, der udleveres,
syes på uniformen hurtigst muligt, da det betyder noget for den enkelte ulv,
og det forebygger, at mærkerne bortkommer.

· det er også vigtigt at komme “fuldt påklædt” til møderne, dvs. med uniform,
tørklæde, bælte og hvad dertil hører af dolk, knobbånd mv. Også
spejderlommen skal være i orden. F. eks. synger vi jo jævnt hen
spejdersange, og derfor skal sangbogen altid ligge klar i lommen. Det gør det
simpelt hen sjovere og nemmere at være ulv, når der er orden i disse
praktiske sager.

· husk også at melde afbud til møderne.

I december skal vi arbejde med film, og vi skal have nogle hyggelige timer med at
sælge juletræer i Bistrup, hvor ulvene med forældre har tjans den første weekend
(2.+3.12.). Juletræstændingen i Bistrup er i år aflyst pga manglende tilslutning fra
Bistrup-butikkerne. Vi holder juleafslutning den 14.12., hvor vores film gerne skulle
være klar til fremvisning for forældrene.

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

Rigtig glædelig december til alle I søde mejser

Så har juletiden sneget sig ind på os.
Det skal blive en hyggelig tid, hvor vi både leger lidt med koder
og morse - måske kan man skrive julekort med hemmelige koder?
- det får vi at se. Der findes utallige spændende måder at lave
koder på. Vi skal endda se om vi kan lave usynlige koder.

Husk at tage godt på med vintertøj og husk vanter, huer og
halstørklæder og tag en lille lommelygte med på møderne - for
hvis vi er så heldige at få snevejr  en dag, skal vi da ud og rulle os
lidt i den bløde vinterdyne.

Månedens møder ligger:
Torsdag d.  7 / 12
Torsdag d. 14 / 12
Torsdag d. 21 / 12  - på dette sidste møde inden juleferien, skal
vi hygge med æbleskiver og historiefortælling. Vi skal lege en lille
pakkeleg, så alle skal medbringe en lille gave til 10-15 kr.

Desuden er forældre, søskende, bedsteforældre osv. hjerteligt
velkomne til at komme forbi til varm gløgg og lidt hygge fra kl
18:30.
Tilsidst en vigtig oplysning til forældrene: Husk at optage dagens
afsnit af julekalenderen, når jeres piger er til spejder. Uden det,
bliver det ikke rigtig jul!

Varme spejderhilsener med ønsket om en god jul og et godt nytår
fra Trille, Bom og Fugl.
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Birkerød Juniorer
         Marianne Wieses Flok1.

Kære juniorer

Så er vi kommet til julemåneden og dermed til den måned, hvor jeres anstrengelser i det
mørke og våde efterår belønnes med hele to mærker, nemlig mærkerne for ulveprøven
og juniorprøven. I har repeteret mange af de basale færdigheder, som en spejder skal
kunne. I har således arbejdet med orientering, pionerarbejde, båltænding, håndtering af
kniv, sav og økse samt førstehjælp.

Hvis nogen skulle undre sig over, hvorfor I som juniorer også har kæmpet bravt for at
erhverve mærket for ulveprøven, så er det, fordi juniorer også er ulve. De er bare lidt
ældre og lidt dygtigere end de ulve, der er minier.
I sidste måned blev I varslet om, at I skulle deltage i juletræstændingen i Bistrup søndag
den 3. december 2006. Dette arrangement bliver desværre ikke til noget, da de oprindelige
arrangører og sponsorer ikke har meldt tilbage til gruppen, om de ønsker at gennemføre
arrangementet i år.

Til gengæld er der hårdt brug for jeres aktive hjælp i forbindelse med gruppens
juletræssalg, som igen i år finder sted ved børnehaven på Vasevej. Vi skal sælge juletræer
i weekenden den 9.-10. december 2006, men hvis I har mulighed for at hjælpe mere end
blot i denne weekend, er jeres hjælp meget velkommen!

Programmet for december ser således ud:
Torsdag den 7. december – førstehjælp.
Mødet finder sted ved Naulakha. Alle medbringer pandelampe.
Lørdag den 9. og søndag den 10. december – juletræssalg.
I er allerede blevet kontaktet for at indgå i vagtrosten, men I er velkommen til at melde
jer til flere vagter.
Torsdag den 14. december – juleafslutning.
Mødet finder sted i Naulakha og er sammen med ulvene. Derfor begynder mødet klokken
17 og slutter klokken 19. I er velkomne til at tage jeres forældre og søskende med. I får
nærmere besked herom senere.

Det første møde i januar er torsdag den 11. januar 2007. Der udsendes et program for 1.
halvår 2007 i midten af december, men I kan allerede nu glæde jer til et program med
“skæve” møder. Løverne har ansvaret for oprydning efter møderne i december måned.
Med ønsket om en glædelig jul og et lykkebringende nytår til jer alle

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.

Jul i den gamle spejderhytte

Det var endnu engang blevet den tid paa aaret,
hvor natten var længere end dagen og frosten bed i
skægget. Det var nemlig blevet december. Men i den
gamle spejderhytte tænkte man ikke paa mørke og
kulde. Her varmede ildstedets knitrende baal om
kap med spejdernes varme hjerter og man var i fuld
gang med at forberede julen. Man lavede julegaver,
skrev julekort og spirerne lavede de yndigste
juledekorationer.
Traditionen tro samledes alle spirer og deres
ledere i hyttens hyggelige og varme stuer for i
godt selskab, at slutte aaret af med manér. Dette
skete i år mandag den 11. december. Spirene
dukkede som sædvanligt op ved hytten kl. 18.00 og
de medbragte som altid en varm frakke og
ørevarmere,, for man vidste jo aldrig om man
skulle ud og lege sneboldkamp. Aftenen var ikke
kun krydret med krudt og kanel, men ogsaa med
lege, sang og andre festlige indslag. Desuden tog
de denne aften en lille gave med til at lægge
under træet. Til sidst ønskede de hinanden en
glældelig jul og et  godt nytaar.

Tavi, Pippi og Maane

Møder: 4. december (juledekorationer og savbevis)
11. december (juleafslutning)
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1.Birkerød
Trop

Hej Drenge!!!

Så er det december og om vejrguderne er med os kan vi få testet
vores grej. Det er trods alt meget rart at gå udendørs med en god
jakke, et par vandrebukser og gode støvler, når man ved at man
ville fryse i cowboybukser og bomuldstrøjer.

I november havde vi tropskollektiv, der gik aldeles fremragende.
Der var en hyggelig stemning hele tiden, og vi fik lavet en masse
ting sammen. I var meget ansvarlige og pligtopfyldende når der
skulle laves lektier, ryddes op, laves mad osv. Jeg glæder mig til
at gentage succesen en anden gang.
Det eneste der ærgrer mig er, at ikke alle var med. Der var
meget synd at gå glip af dette arrangement, hvor vi havde
lejlighed til at være samme for at hygge og lave alt det der bare
er sjovt – samt at følge med i hvordan hinandens dagligdag
fungerer. Jeg håber I vil være med til næste år.
Kollektivet blev sluttet af med efterårsarrangement, som også
gik rigtigt godt. Endda med en flot 2. plads på nattrommeløbet
(o-løb).

Sidst i november var der Juletur, der bød på udfordringer og
krævende madlavning. En tur der forhåbentligt vil blive husket
længe.

Tropsmøde den første onsdag i december holder vi sammen med
nogle piger fra Farum. Det foregår i vores hytte kl. 19.30 og
temaet vil være julehygge og juledyster. Husk at komme i god
tid.
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1.Birkerød
Trop

I tredje weekenden d. 16. – 17. december skal troppens spejdere
og forældre stå for gruppens juletræssalg. Det plejer at være
meget hyggeligt, så husk at se hvornår I skal stå for salget
sammen med jeres forældre.

Månedens emne for december er rygmærker. Det betyder at de
af jer der endnu ikke har rygmærker, og de af jer som ikke har
særligt pæne rygmærker eller har slidt dem i stykker, får
lejlighed til at få det bragt i orden. Det er vigtigt at I bliver
færdige med alle rygmærkerne i løbet af december måneds
møder.

Husk at læse mails og SMS!

Datoer for November (og primo December):

PLAM onsdag d. 29/11
Tropsmøde onsdag d. 6/12
Juletræssalg lørdag d. 16/12
Juletræssalg lørdag d. 17/12
Fri fra spejder søndag d. 24/12
Fri fra spejder søndag d. 31/12

Husk nu at melde afbud!!!

Staben
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Birkerød Trop
Tobit2.

Kære Tobitter

Så er det blevet december måned. Julen og nytåret nærmer
sig med hastige skridt, hvilket betyder hygge med familien,
massevis af pebernødder, julelys, varme og kæmpe brag fra
fyrværkeri. Dette står i behagelig kontrast til novembers
kulde, regn og blæst.

December starter for jeres og vores vedkommende onsdag
den 6. med et PLA-møde for patruljeledere og assistenter
efterfulgt af et tropsmøde for alle tobitter. Månedens emne
er ’værdier i patruljen’, og i den forbindelse skal vi blandt
andet snakke om samarbejde og respekt for hinanden.

Resten af julemåneden er der almindelig patruljemøder
indtil I går på juleferie, og hvis jeg ikke tager helt fejl, så vil
I nok bruge nogen af møderne på at julehygge.

Det var vist alt, hvad der var på programmet i 2006. Vi
glæder os rigtig meget til at se jer igen i det nye år, hvor vi
starter op med PLA- og tropsmøde onsdag d. 3. januar.

Julehilsner og glimmer
fra Staben
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Birkerød Trop
Svalen2.

Så tøsebørn,

December er jo så tiden hvor man hygger sig og laver hygge-
ting. Så på baggrund af det, har vi i PLA-panelet besluttet
at dette skal være på programmet. Måske med noget andet.
Hvem ved?
Til hvert møde skal I huske:
Sangbog og Kagelisten. Og andet hvis vi skriver det… hehe
Sidste møde er den 20…

På et af møderne skal vi alle sammen have to gaver med. Til
ca. en 5-10-20 kr.

I PLA-palenet er vi ved at finde datoen.

Vi fra PLA-panelet ønsker jer og jeres familier en god jul.

Gran i håret,
Jeres pla’er
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Birkerød
Bjørne

Bjørne

En lille historie fra det virkelige liv, er altid mere spændende end
de historier der er lavet for at blive skrevet. En sådan historie vil
jeg gerne fortælle jer, den handler om nogen vi alle sammen
kender til men aldrig har set i øjnene, nemlig NATABEN:

Vi er jo her en munter flok og har jo alle prøvet at være i
situationer hvor de gode hjernedræbende væsker flyder i stride
strømme, og det er netop efter sådanne festlige lejligheder at
man har mulighed for at studere nataben på tæt hold. For når
eksempelvis du (peg på en tilfældig fyldebøtte du ved lider af
slemme tømmermænd) har været i gang med at tømme flaskerne
og i din salige rus vælter ud af døren, det være sig fra en privat
fest, en pub, en prop, et diskotek eller lignende, så står der uden
for en lille samling små sorte behårede væsener, med røde
lysende øjne, lange fingre, og lange senede seje arme og
tilsvarende ben.

Et af disse væsener vil nu bryde ud af flokken for at følge dig
hjem, cykler du, ja så er den der usynlig på bagagebægeret, og
gør cyklen så meget tungere at træde hjem, derudover sidder den
aldrig stille så cyklen slingrer i et væk. Hvis du går, bliver den
ved med at smide ting foran dine føder så du snubler. Den eneste
rigtigt sikre måde er taxaen. Når du så kommer hjem og står og
fumler med nøglen står den udspekulerede lille djævel og venter
på sin chance, straks du er inde, skynder den sig at smutte efter,
og gemmer sig i et hjørne og venter.
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Birkerød
Bjørne

P.Plys

Det tager som regel ikke længe før at du har lagt dig halvt
afklædt til køjs, og er begyndt at snorke, og nu begynder nataben
det virkelige arbejde. Først findes din pung og alle de penge der
er i den skifter den ud med dankort kvitteringer fra forskellige
usandsynlige steder som du aldrig har været, derefter render den
tilbage til sit skjul og frem fra intet hives en stor sten som de
røde lysende øjne kort beundrer, før nataben resolut går til din
sengekant og begynder at banke dette tunge hårde objekt mod
din pandeskal eller nakke eller hvor som helst på dit hoved
afhængig af hvordan du ligger.

Sådan bliver det ved natten lang lige indtil du skal til at vågne.
Her smider nataben stenen ud af vinduet, vrider dine kæber halvt
af led og skider dig i munden, hvorefter den spurter tilbage til sit
hjørne så hurtigt som muligt, som regel væltende en hel del af
husets inventar på gulvet under sin hasarderede flugt. Nu venter
den så på en chance for at slippe ud og vende tilbage til flokken
for at gøre sig klar til om aftenen.

Efter en øjenåbner kommer altid en forudsigelse, så her kommer
min: Den næste der personligt kommer til at føle natABENs
eksistens, bliver vores egen Flameboy. Do it like you would do it
on the dancefloor.
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Birkerød
Gruppe2.

Hej alle i 2. Birkerød, ledere, forældre, bestyrelsesmedlemmer,
hjælpere, Blåmejser, Spirer, Tobitter, Bjørne og Rovere.

I ønskes alle en glædelig jul samt et rigtigt godt nytår.

I 2. Birkerød har vi haft et travlt år. En helt ny hjemmeside er
kommet til og jeg vil benytte lejligheden til at reklamere for den
her: www.2birkerod.dk - brug den flittigt… for den er bare god
med masser af informationer for både forældre og spejdere.

En folder til troppens spejdere og forældre er også kommet. En
folder med masser af information om hvad troppen laver.

Alle ledere har lige været på weekend og der blev nedskrevet en
rød tråd for hele gruppen, handlingsplan og en liste med
arbejdsopgaver i  gruppen. Der var selvfølgelig også tid til
hyggelig Halloween.

Rokke
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Birkerød
Gruppe2.

JULEKONKURRENCE:
Kære alle i 2. Birkerød,

Julen nærmer sig, og Bardunen æææælsker jul! Derfor
kan du i denne måned deltage i Bardunens store
julekonkurrence.

Du skal tegne en flot spejder-juletegning og aflevere den
til din leder på et møde - senest den 15. december.

Alle tegningerne bliver hængt op i hytten, og der bliver
trukket lod om en rigtig flot spejderpræmie. Vinderen får
selvfølgelig sit navn i Bardunen.

God fornøjelse

Anne Katrine (Vims)
redaktør



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: Mads Nilausen 22 95 63 03
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) + 
rengøringsansvarlig:

Annemarie Jensen 
(annemariejensen@pcnetkom.dk)

28 59 57 53 45 81 22 70

Rengøringsansvarlig: Vibeke Lyngbye 45 81 11 14
Matrielmand: Jakob Braad 29 72 42 70 45 82 42 70

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


