Bardunen
1. O G 2. B I R K E R Ø D G R U P P E R
DET DANSKE SPEJDERKORPS

15. årgang nr. 2

Februar 2007

Husk grupperådsmøderne:
Hos 1. Birkerød finder mødet sted i Naulakha
tirsdag den 27. februar klokken 19.30
2. Birkerød Gruppe holder deres møde i hytten
onsdag den 21. februar klokken 18.00.
Valg af gruppeleder sker klokken 17.30.

Besøg Frømandskorpset

Alle spejdere og spejderforældre i 1. og 2. Birkerød Gruppe samt gildebrødre
i Sct. Georgs Gildet i Birkerød inviteres hermed på virksomhedsbesøg ved
Frømandskorpset onsdag den 28. februar 2007 fra klokken 18.00 i Naulakha.
En repræsentant fra Frømandskorpset vil vise en film om korpset og fortælle
om dets opgaver. Der vil også blive vist noget af den udrustning og materiel,
som anvendes af korpset.
Tilmelding til arrangementet er ikke nødvendig!
Frømandskorpset er en maritim
specialoperationsstyrke i søværnet og
består udelukkende af frivilligt personel.
Korpset er udrustet og uddannet til løsning
af en række krævende militære og civile
opgaver i både freds- og krigstid.
Frømandskorpsets personel kaldes frømænd
og er specialuddannede, professionelle soldater, som har gennemgået en
uddannelse, der sætter dem i stand til at løse de krævende og mangesidede
opgaver i korpset.
Kravene til frømændene er store, hvorfor der
blandt andet lægges vægt på egenskaber som
selvtillid, selvdisciplin, snarrådighed,
ansvarsfølelse, gode samarbejdsevner, vilje
og modenhed samt gode færdigheder inden for
dykning og patruljetjeneste.
Disse egenskaber og færdigheder skal kunne
benyttes selv under meget barske forhold. Der
kræves en høj grad af professionalisme,
samarbejde, gensidig tillid og støtte.

Æressiden

Tillykke siger vi alle til :
Fødselsdage i februar
6. Sikker
9. Nikolai (Batcha)
11. Christian Elming
16. Ulla (Tikki)
17. Rikke (Fia)
25. Pernille (Måne)
26. Rune (Mandla)
Cathrine (Snus)
28. Andreas (Thokis)

22
10
36
40
26
30
11
21
18

(14 spejderår)
(1 spejderår)
(22 spejderår)
år
år
år
(2 spejderår)
år
(10 spejderår)

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 Ulve
H. Chr. Engelsens Flok

Hej Ulve!
I år er det 100 år siden, at Lord Baden-Powell samlede en gruppe
drenge på Brownsea Island til det, der skulle blive verdens første
spejderlejr.
Vi skal selvfølgelig være med til at fejre det flere gange i årets
løb og skal her i årets første måneder blandt andet prøve at lave
mad fra andre lande, holde Tænkedag (hvad mon det er??) og tale
om, hvordan DDS er bygget op.
Februar starter med en vandretur på 10 kilometer. Vi mødes i
Naulahka, hvor Tantor vil vise os, hvordan man “klæder sine
fødder på” og når vi kommer tilbage til Naulahka skal vi hvile
vores trætte ben og ligge i poserne, spise popcorn og se film til vi
falder i søvn. I får nærmere besked.
Husk at mødet den 1. marts er flyttet fra torsdag til onsdag, hvor
hele gruppen får besøg fra Frømandskorpset.
Program for februar:
Torsdag den 1/2
Intet møde
Lør / søn den 3-4/2 Vandre- og filmtur
Torsdag den 8/2
Gruppen/ Divisionen/ Korpset
Torsdag den 15/2
Vinterferie
Torsdag den 22/2
Tænkedag
Onsdag den 28/2
Besøg fra Frømandskorpset
Mange hilsener Jacob, Frederik, Tantor og Lene
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1.

Birkerød Juniorer
Marianne Wieses Flok

Juniorerne laver mad. Foto: Rasmus Rahbek
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1.

Birkerød Juniorer
Marianne Wieses Flok

Kære juniorer
Så er vi allerede kommet til februar. Hvor tiden dog flyver af sted! Det gør
den jo normalt, når man har noget at se til, og når man arbejder med noget,
som man godt kan lide. Og I har haft noget at se til i januar, nemlig hygiejne,
madlavning, bordskik og oprydning. Jeres forældre skulle bare vide, hvor
dygtige I er i et køkken, og hvor pænt I kan sidde ved et bord og spise med
kniv og gaffel. Vi skal nok lade være med at sige noget til dem, så I kan
overraske dem ved en passende lejlighed.
I denne måned tager vi hul på rækken af skæve møder. Vi begynder med en
tur på skinner, hvor vi kører med S-tog fra Hillerød til Hundige og tilbage igen
for at få et forhold til den jernbane, der løber igennem vores by. Undervejs
på turen skal I løse nogle opgaver, som kræver, at I bruger hovedet. Det er
nemlig ikke meningen, at I bare skal sidde og sove, læse avis, stirre tomt ud
i den blå luft eller noget helt fjerde, som pendlerne plejer at gøre til daglig,
når de kører med toget til og fra arbejde, men derimod at I skal bruge jeres
øjne og ører.
Vi fik i øvrigt skrevet forkert, da vi fortalte om aktiviteterne i forbindelse
med 100-året for spejderbevægelsens oprettelse. I kan læse mere om disse
på www.spejderne.dk. Vi beklager fejlen!
I anledning af 100-års jubilæet markerer vi “spejderdagen” i forbindelse med
mødet den 22. februar. “Spejderdagen” er en dag, hvor alle, der er eller har
været spejdere, markerer deres tilhørsforhold til spejderbevægelsen. Den
22. februar er samtidig dagen, hvor både Lord Robert Baden Powell og lady
Olave Baden Powell havde fødselsdag. Mange spejdergrupper verden over
markerer allerede denne dag ved at holde “Thinking Day”. Til at markere
dagen i jubilæumsåret har spejderkorpsene i Danmark og Sydslesvig valgt
råbåndsknobet som symbol. I får derfor råbåndsknobet som et smykke på et
armbånd i forbindelse med mødet, som I kan bære og vise, at I er en del af en
verdensomspændende bevægelse.
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1.

Birkerød Juniorer
Marianne Wieses Flok

Programmet for februar ser således ud:
Torsdag den 1. februar – orientering.
Kompas og kortsignaturer. Mødet foregår indendørs. Husk at medbringe jeres
eget kompas, hvis I har et!
Torsdag den 8. februar – skævt møde.
Vi skal ud at se med DSB. Vi mødes på Birkerød Station klokken 19.00 – toget
kører klokken 19.02! Vi forventer at være tilbage på Birkerød Station klokken
21.42. Husk at have spejderlommen i orden – især noget at skrive med og
skrive på!
Torsdag den 15. februar – intet møde.
Vi holder en velfortjent vinterferie.
Torsdag den 22. februar – orientering.
Kompas og kortsignaturer. Mødet foregår indendørs. Husk at medbringe jeres
eget kompas, hvis I har et!
Onsdag den 28. februar – virksomhedsbesøg.
Vi får besøg af en eller flere repræsentanter fra Frømandskorpset. Mødet
starter klokken 18. Se invitationen et andet sted i bladet!
Første møde i marts er torsdag den 1. marts.
Løverne har ansvaret for oprydning efter møderne i februar måned.
Med ønsket om en måned med leg og læring
Rasmus & 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
Trop

Hej Drenge!!!
Så bliver det nok snart rigtigt vinter, så vi kan komme ud og bruge vores
grej! Jeg regner med at der er sendt en foropgave ind til apokalyseløbet nu,
og at vi kan stille med en af landets bedste patruljer, til Danmarks hårdeste
spejderløb. Det er også tilfredsstillende, at I endnu engang selv har taget
initiativ til at tage af sted på påskekursus på Forlev. Det kvitterer gruppen
med et stort tilskud til prisen.
I sidste måned skulle I træne samarbejde ved at lave et større projekt alene
med et mål, som gerne skulle præsenteres på tropsmødet i februar. Det
glæder vi os til at se. Den næste måned skal I ud at øve jer på orientering,
mens der stadig er mørkt, så I er helt skarpe til det, før I skal af sted på
flere ture. Der er trods alt ikke så lang tid til Gilwell og for PLA’ernes
vedkomne årets PLA-tur.
Tirsdag d. 27. februar er der Grupperådsmøde, hvor I gerne må invitere jeres
forældre, da det bliver lidt mere spændende end sædvanligt. De skal nemlig
udfordres lidt i form af nogle samarbejdsøvelser. I øvrigt behøver de ikke at
frygte at blive valgt ind i bestyrelsen, da vi allerede har kandidaterne på
plads.
Dagen efter grupperådsmødet er der virksomhedsbesøg fra frømandskorpset,
og jeg tror nok vi kan få nogle gode røverhistorier ud af sådan en mand! Men
lad være med at kysse ham og forvent en prinsesse…
Husk også at sætte den første weekend til side i marts til Gilwell sammen
med tøserne. I kan altså godt glæde jer til spejder i løbet af februar. Der
kommer til at ske nogle fede ting.. Ikke mindst fordi udsigten til sne på
tropsmødet stadig er til stede!
Husk at læse mails jævnligt!
Datoer for Februar:
Tropsmøde
onsdag
d. 7/2
PLA-tur
lør/søn
d. 24-25/2
Grupperådsmøde tirsdag
d. 27/2
Frømandsaften
onsdag
d. 28/2
PLAM
onsdag
d. 28/2
Gilwell
fre-søn
d. 2-4/3
… Og husk nu at melde afbud!!! Staben
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2.

Birkerød Trop
Tobit

Kære Tobitter
Så blev det februar, og i skrivende stund har vi stadig ikke set noget til
vinteren – gad vide hvornår den kommer?
Vi vil udnytte det kedelige, våde vejr til at holde tropsmøde udenfor, og
mødet d. 7/3 foregår altså ikke som normalt i hytten. I stedet mødes vi kl.
18 (altså en time tidligere end normalt) på Allerød station, herfra går vi
samlet til skoven, hvor vi skal løbe orienteringsløb. I februar måned er der
ret mørkt i skoven om aftenen, og selvom I skal gå rundt patruljevis, så kan
det være en meget god ide at have en lygte med. Vi slutter igen kl. 21 på
Allerød station. Da det er kedeligt at stå på Allerød station og vente på
nogen, der aldrig kommer, så er det ekstra vigtigt, at I melder afbud, hvis I
ikke kommer til dette møde.
Onsdag d. 21. februar er der grupperådsmøde for hele gruppen fra kl. 1820.30 i hytten, som vi fortalte på tropsmødet, så starter vi med at spise
sammen med forældre og søskende, hvorefter vi skal over og holde
fastelavnsfest i 1. Birkerøds hytten, mens forældrene holder møde i vores
egen hytte. Dette kan I læse mere om i januarudgaven af Bardunen.
Onsdagen efter dvs. d. 28. februar får vi sammen med drengene besøg af en
vaskeægte frømand fra kl. 18-20. Om han kommer i vores hytte eller i
drengenes er vist endnu ikke bestemt, men det kan I jo nok se på dagen.
Slutteligt vil vi huske jer og jeres forældre på løbende at gå ind på vores
hjemmeside www.2birkerod.dk. Her kan I finde mange spændende ting blandt
andet det halvårsprogram, som vi gennemgik på sidste tropsmøde, og det
forældrebrev om sommerlejren, som vi har sendt rundt til jer pr. mail i
starten af januar.
Angående sommerlejren, så skal vi afsted sammen med resten af gruppen
samt med drengene fra 1. Birkerød. Vi tager af sted fredag d. 3. august og er
hjemme igen senest lørdag d. 11. august (dvs. vi er afsted i uge 32). Mere
information vil følge i løbet af foråret!
Hilsner fra Staben
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1.

Birkerød
Gruppe

Grupperådsmøde 1. Birkerød
Som annonceret i forrige nummer af Bardunen holder vi det årlige
grupperådsmøde

tirsdag den 27. februar kl. 19:30
Mødet er samtidig årets vigtigste forældremøde, hvor det er muligt at debattere
store som små emner med bestyrelse og gruppeledelsen.
Budget og regnskab kan ses på gruppens hjemside, og da vi allerede har
kandidater til bestyrelsesposterne forventes mødets formelle del hurtigt overstået.
Mødets øvrige indhold vil være:
•

et farvel til Kaa som gruppens mangeårige gruppeleder

•

et goddag til to nye gruppeledere

•

fokus på gruppens udvikling, herunder

•

o

visioner for “Den attraktive Spejdergruppe”

o

flere spejdere i de yngste grene

Troppen har planlagt en lille event, som vil involvere forældrene

Vel mødt.
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1.

Birkerød
Gruppe

Gruppelederen har ordet
Når jeg tager ordet denne gang, er det sidste gang i min egenskab af
gruppeleder i 1. Birkerød Gruppe. Efter at have bestridt hvervet som gruppeleder
i 5 år finder jeg, at det er på tide at vige pladsen for nye og friske kræfter. Jeg
er derfor glad for, at Jakob Braad og Sambur (Lisbeth Garly) har sagt ja til at
tage udfordringen op, nemlig at føre 1. Birkerød Gruppe videre frem og op.
Inden jeg blev valgt som gruppeleder i 2002, havde jeg gennemgået Gilwellkurset – et videregående ledelseskursus inden for spejderbevægelsen –, hvor
jeg som afslutning på kurset skulle finde et valgsprog, som fremover skulle
karakterisere mig som leder. Jeg valgte valgsproget “Find din vej, og gå den!”.
Dette valgsprog valgte jeg ikke bare som leder, men også som menneske, da
jeg anså – og stadig anser – det for vigtigt at sætte sig mål og forfølge dem.
Da jeg begyndte som gruppeleder, satte jeg mig som mål at skabe rammerne
for flere spændende og udfordrende aktiviteter, som skulle udvikle gruppens
spejdere. Der blev igennem årene gennemført mange møder, ture, lejre og
andre arrangementer både i de enkelte grene og på tværs af grenene, som satte
nye standarder for aktiviteter i gruppen, og når jeg ser mig tilbage, mener jeg at
kunne sige, at jeg nåede mit mål.
Igennem det sidste halvandet års tid er antallet af spejdere og ledere i gruppen
desværre faldet drastisk. Et nyt mål for gruppen er at få vendt denne udvikling,
så den igen kommer til at fremstå som en attraktiv og udadvendt gruppe, der
udvikler børn og unge til gode spejdere. Det er imidlertid et mål, som jeg
overlader til Jakob og Sambur at følge i tryg vished om, at de nok skal klare
denne udfordring. Jeg selv er kommet til en skillevej, hvor jeg – i hvert fald for
en stund - vælger at følge en ny vej videre frem og op ad bjerget, nemlig
ledertræning på korpsplan.
Jeg ønsker Jakob og Sambur god vind i deres nye rolle som gruppeledere og med
de udfordrende og lærerige opgaver, som de nu tager fat på at løse sammen
med gruppens ledere og forældre. Ligeledes ønsker jeg 1. Birkerød Gruppe alt
godt for fremtiden og mange flere lykkelige spejderår.
Med spejderhonnør
Kaa - Find din vej, og gå den!
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1.

Birkerød
Gruppe

Fra de nye gruppeledere
Som det efterhånden er mange bekendt, ønsker vores nuværende
gruppeleder, Kaa, at bruge sin meget store erfaring, kunnen og viden i
nye sammenhænge, og han stopper derfor som 1. Birkerøds gruppeleder
ved grupperådsmødet i februar.
I mange spejdergrupper har man rigtig gode erfaringer med at have 2
fungerende gruppeledere til at deles om de mange opgaver, der ligger i
hvervet, og vi er nu to, der gerne vil træde til som gruppeledere.
Jakob Braad er ét af de gruppemedlemmer, der har været hos os længst,
nemlig mere end 20 år, så han kender både rutiner, traditioner og ikke
mindst de andre gruppemedlemmer særdeles godt. Han har i de senere år
været tropsleder (for de 12-17-årige) i 7 år og har bl.a. ført an på
troppens tur til Canada for 1½ år siden. Han var også særdeles aktiv, da
Naulakha blev bygget, og han står for klanens indbringende aktiviteter på
Roskilde Festivalen. Senest har han pustet lidt ud og fungeret som
materielmand, men er nu klar til igen at påtage sin en større opgave.
Lisbeth Garly har en dreng, der er tropsspejder i 1. Birkerød, og har været
aktiv i gruppen i 4 år. Først som bestyrelsesmedlem, og derefter som hhv.
assistent og leder for ulvene. Hun har selv været blå spejder i Sorø i en
årrække som barn og ung. På den sidste landslejr, Blå Sommer, i 2004 var
hun med som kantinehjælper.
Vi glæder os til at tage fat på den forpligtende opgave, det er at stå i
spidsen for Danmarks 3. ældste spejdergruppe. Det er en fornem arv at
forvalte, og vi går til opgaven med ildhu, men også med en vis portion
ydmyghed.
1. Birkerød befinder sig i en fase, hvor en kreds af mennesker har trukket
et meget stort læs i en periode på flere år med først nedrive den gamle
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1.

Birkerød
Gruppe

hytte, “Fort Nic”, dernæst at bygge shelteren, “Hulen”, og endelig med
at skabe grundlaget for og bygge Naulakha. Det er en kæmpestor
præstation, der tærer på kræfterne. Nu glæder vi os alle over at have
denne prægtige hytte, shelteren og grunden som en solid base og dejlig
ramme om vores aktiviteter. Så nu går vi ind i en ny fase, hvor vi med
dette gode udgangspunkt igen kan fokusere på spejderarbejdet.
Der skal fortsat være “styr på tingene”, og vi skal fastholde de mange
gode og hyggelige traditioner, vi har i 1. Birkerød. Vi skal arbejde videre
med gruppens visioner sammen med de øvrige ledere og bestyrelsen, og vi
vil med inspiration fra korpset bl.a. tage fat i temaer som holdånd,
ambitioner og forenkling af rutiner, der var vist sig at være afgørende i
attraktive spejdergrupper landet over. Flere spejdere og ledere i gruppen
står også på dagsordenen.
I 2007 er der 2 større konkrete opgaver, der venter: det er 100-års
jubilæet for spejderbevægelsen, som vi skal fejre sammen med spejdere
over hele verden, samt gruppesommerlejren, der i år afholdes sammen
med 2. Birkerød ved Vordingborg.
Hvorfor er vi spejdere – det er vi på grund af:
fællesskabet, friluftslivet og færdighederne, oplevelserne og den
personlige udvikling.
Vi er sikre på, at det også vil gælde på den nye post.
Til grupperådsmødet, den 27. februar vil vi fortælle mere om hvad vi
gerne vil give os i kast med som nye gruppeledere. Vi håber at alle
forældre og spejdere fra 15 år og op, vil dukke op til mødet.
På gensyn på grupperådsmødet,
Jakob og Lisbeth
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Invitation til grupperådsKære forældre, ledere og medlemmer over 14 år.
Der er mange måder at støtte arbejdet i gruppen på. En af dem er, at møde
op til det årlige grupperådsmøde.
I år afholdes mødet den 21-02-2007 i Hytten kl. 18.00 – 20.30
Grupperådsmødet er en slags generalforsamling. Derfor er der også en
dagsorden for mødet:
a. Valg af dirigent og referent.
b. Beretning fra bestyrelsen og ledergruppen.
c. Fremlæggelse af årsregnskab og status for det foregående år til
godkendelse.
d. Behandling af indkomne forslag.
e. Væsentlige beslutninger om gruppens fremtid, herunder:
1. forelæggelse af planer for indeværende år,
2. beslutninger i øvrigt om gruppens udvikling, spejderarbejde
mv. og
3. vedtagelse af budget for indeværende år, herunder
fastsættelse af kontingent.
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f. Fastsættelse af antallet af bestyrelsesmedlemmer

møde i 2. Birkerød
g. Valg til bestyrelsen af
1. bestyrelsesformand, kasserer og eventuelt øvrige forældre,
2. unge samt
3. ledere, herunder mindst en gruppeleder.
4. Valg af suppleanter
h. Valg af gruppens to medlemmer af Korpsrådet.
i. Valg af gruppens fem medlemmer af Divisionsrådet.
j. Valg af revisor og en revisorsuppleant.
k. Beretning fra større arrangementer tilknyttet gruppen
l. Eventuelt.

Har du forslag du ønsker behandlet under punkt d, skal de sendes til
formand Poul-Henrik Appelqvist senest 14 dage før mødet
Vi glæder os til at se jer
Med spejderhilsen
Bestyrelsen

-------------------------------------------------------------Der indkaldes herved til valg af Gruppeleder jfr. lovene
onsdag d. 21-2-07 kl. 17.30 i Hytten
mvh Poul-Henrik Appelqvist, bestyrelsesformand
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TELEFONLISTE
Ravnsholt Divisions hjemmeside: www.ravnsholt.dk

1. BIRKERØD GRUPPE - www.1b.dk
ML: Lene Friis
Ulveflokken:
ML: Søren Rye (Tantor)
JL: Jens Thygesen (Kaa)
Juniorflokken:
JA: Rasmus Rahbek
TL: David Hansen
Troppen:
TA: Kristian Dreholm
TA: Mads Rønnest
TA: Mads Nilausen
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 Wiberg
Kasserer:
Jens Rahbek
Hytte (vedligeholdelse)
Annemarie Jensen
Hytte (udlån) +
(annemariejensen@pcnetkom.dk)
rengøringsansvarlig:
Vibeke Lyngbye
Rengøringsansvarlig:
Jakob Braad
Matrielmand:

mobil
41 20 07 67
22 60 06 17
20 11 31 14
28 59 57 52
61 35 31 77
26 73 76 22
26 22 97 21
22 95 63 03
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

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

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

fastnet
45 81 60 09
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 42
06 67
34 27
52 47

45 82 05 60
45 81 71 09
45 81 60 09
45 82 81 13
45 82 09 54
28 59 57 53 45 81 22 70

45 81 11 14
40 41 62 65 45 82 42 70

