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. 5

Ræk ud efter målet...

Maj 2007

2. Birkerød på gruppetur, marts 2007
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Æressiden

Tillykke siger vi alle til :
Fødselsdage i maj:
3.
4.
6.
8.
15.
21.
25.
26.
31.

Chui (Mads)
Fjer (Malene)
Pip (Lea)
Thokis (Tobias)
Egern (Christina)
My (Sara)
Nilgai (Markus)
Kogle (Sarah)
Tantor (Søren)
Baloo (Rune)
Panda (Franciska)
Kala Nag (Eske)
Bilbo (Mette)
Maskot (Mikkel)

23 år
11 år
11 år
10 år
12 år
10 år
10 år
11 år
39 år
31 år
11 år
14 år
23 år
28 år

14 spejderår
2 spejderår
0 spejderår
2 spejderår
3 spejderår
1 spejderår
1 spejderår
2 spejderår
2 spejderår
21 spejderår
2 spejderår
6 spejderår
14 spejderår
21 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!
Hvor er det dejligt, at dagene nu er så lange, at det er lyst til
hele vores møde. Det skal vi udnytte her i maj, hvor vi skal være
udenfor til alle møderne. Vi skal arbejde videre med vores
sommerlejrforberedelser, så vi er klar til årets store
lejroplevelse. Det er rigtig godt, at næsten alle har meldt sig til.
På maj måneds program står også den årlige tur til Zoologisk
Have, hvor I for længe siden har tilmeldt jer. Det bliver
spændende at køre med sær-stog sammen med en frygtelig masse
andre spejdere fra hele Nordsjælland. Vi skal huske at synge
fødselsdagssang for Thokis, som fylder 10 år den dag.
Den 12. til 13. skal vi på tur i skoven og sove i shelter sammen
med juniorerne. I får nærmere besked om tid og sted, og her får
vi brug for nogle af de ting, vi har prøvet til møderne: båltændig
og madlavning.
Den 24. skal vi holde møde sammen med hele gruppen – det vil
sige både de store trop-spejdere og juniorerne, så vi kan lære
hinanden lidt at kende, inden vi skal af sted på sommerlejr.
Der bliver også tid til at prøve kræfter med raftebygning og til
det sidste møde i maj skal vi slå telt op.
Et par af møderne her inden sommerferien holder vi sammen med
blåmejserne fra 2. Birkerød, og selvom I allerede kender dem fra
skolen, så er det en meget god ide at have arbejdet sammen, for
vi skal jo på fælles sommerlejr.
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1.

Birkerød Ulve
H. Chr. Engelsens Flok

Program:
Torsdag den
3
Søndag den
6
Torsdag den
10
Lør / søn den 12-13
Torsdag den
17
Torsdag den
24
Torsdag den
31

Vi bygger med rafter
ZOO-dag
Intet møde – fordi vi skal på tur
Sheltertur
Intet møde - Kristi Himmelfart
Møde sammen med hele gruppen
Vi skal slå telt op

Mange hilsener Jacob, Frederik, Tantor og Pudmini
Husk at
·

læse mails
o melde afbud
§

klæde dig på efter vejret
·

spejderlommen skal være OK
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1.

Birkerød Juniorer
Marianne Wieses Flok

Kære juniorer
“Kom maj du søde milde, gør skoven atter grøn! Og lad ved bæk og kilde
violen blomstre skøn!”
Vi går nu ind i forårets sidste måned. Hvor marts bragte lyset tilbage, og
april – på sin sædvanlige lunefulde måde – gav os højere temperaturer i luften
og i vandet, kommer maj med de bedste af forårets glæder, nemlig fuglenes
glade morgensang; træernes, buskenes og blomsternes friske farver og
stærke dufte; og skovbundens farveskift fra brunt til grønt.
Vi har været ude det meste af
april, bygget tømmerflåde og
klatret på klatrevæggen. I maj
måned skal vi afprøve
tømmerflåden på Furesøen. Da
flåden er bygget af solide
juniorbesnøringer, er der ingen
tvivl om, at den nok skal flyde.
De, som vil bade, må derfor enten
vende skuffede hjem eller hoppe i
vandet af egen drift. I maj er
vandet også blevet så varmt, at
de af os, der ikke har været
vinterbadere, kan holde ud at
være ude i vandet. I maj måned
skal vi også på en sheltertur.
Turen indeholder en hejk, en test
af diverse spejderfærdigheder og
hygge. Vi har reserveret en
shelter ved Kollekolle, der ligger
syd for Farum. Vi har endnu ikke
fået en bekræftelse på vores
reservation fra Skov- og
Naturstyrelsen, hvorfor der kan
komme en ændring til turens mål.
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1.

Birkerød Juniorer
Marianne Wieses Flok

Programmet for maj ser således ud:
Torsdag den 3. maj – vandaktiviteter.
Bygning af tømmerflåde.
Søndag den 6. maj – zoo-dag.
Løb i Københavns Zoologiske Have. I får nærmere besked på mail og møderne.
Torsdag den 10. maj – vandaktiviteter.
Sejlads med tømmerflåde. Vi mødes ved Birkerød Roklub ved Furesøen. Husk
badetøj!
Lørdag den 12. og søndag den 13. maj - sheltertur
Hejk og overnatning i det fri. I får nærmere besked på e-mail og møderne.
Torsdag den 17. maj – intet møde.
Vi holder ferie i anledning af Kristi Himmelfart.
Torsdag den 24. maj – koblingsmøde.
Møde med fælles aktiviteter for alle gruppens grene. I får nærmere besked på
e-mail og møderne.
Torsdag den 31. maj – Oak City Rally træning.
Vi skal afprøve BMW-1 og teste vores fysiske form.
De første aktiviteter i juni er Oak City Rally søndag den 3. juni, Bistrup
Sommerfest tirsdag den 5. juni og Sct. Georgs Gildets kræmmermarked
lørdag den 9. juni.
Tigerne har ansvaret for oprydning efter møderne i maj.
Med ønsket om en måned
med masser af frisk luft,
røde kinder og strithår
Rikki og Kaa
Husk at:
- Melde afbud, når du ikke
kan komme!
- Være klædt på efter
vejret!
- Være beredt, for det
fører til noget!
- Spejderliv er friluftsliv!
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1.

Birkerød
Trop

Hej Drenge!!!
Så er sommervejret ved at være over os, og som vi alle ved
har det en yderst fordelagtig konsekvens. Nemlig noget vi alle
kan nyde godt af at se på…
Jeg håber I have en rigtigt god forårsturnering i slutningen af
april, og at I bragte ære og hæder med hjem til gruppen. Jeg
er ikke i tvivl om at vi kan være stolte af jer! Men om det er
pga. resultater eller bare kreativ opførsel får jeg at vide, når
turen er overstået.
I maj skal vi fortsætte vores aktive spejderarbejde med
udendørs aktiviteter, blandt andet skal vi gøre klar til et brag
af en sommerlejr. Det gør vi ved at bygge og reparere – I får
snart at se hvad.
Maj bliver også en måned med tid til at spille pind, grille, spise
is og hygge jer med udendørs aktiviteter i det gode forårsvejr.
Sørg nu for at tage initiativer så I får noget ud af jeres
ungdommelige muligheder. Måske kunne I invitere pigerne på
is-caféen eller til badning i Sjælsø eller pind i politiparken. Nyd
det nu!
I maj er PLA-kursus for de kommende og nuværende PLA’er, og
jeg kan emd det samme røbe at det bliver et super
arrangement! Jeg håber at alle de relevante vil tage af sted på
kurset og få gode erfaringer med hjem til det daglige arbejde.
Husk at læse mails jævnligt!
Datoer i Maj:
Tropsmøde
Koblingsmøde for alle grene
PLAM - for kommende PLA’er
Fællestropsmøde i divisionen

onsdag
torsdag
onsdag
torsdag

8 … Og husk nu at melde afbud!!!

d.
d.
d.
d.

Staben

2/5
24/5
30/5
31/5

2.

Birkerød Trop
Tobit

Opskriften på en god maj måned
Almindelig patruljemedlemmer:
1 * førstehjælpskursus
4 * Patruljemøder
1 * Fælles divisionstropsmøde
1 * gennemgået forløb fra et forløbshæfte
tilsæt hygge efter smag og behag
Tilføj ved patruljeledere og assistenter:
1 * PLA-dag
1 * Forslag til hvilket forløb i forløbshæftet, der skal gennemgås
på patruljemøderne
tilsæt spændende ideer efter egen smag
Fremgangsmåde:
Først færdiggøres førstehjælpskurset ved at yde en sidste indsats,
der bestemt er umagen værd. Derefter tilsættes 4 spændende
patruljemøder på hvilke I (som det står i halvårsprogrammet) skal
lave et forløb, som dem der er beskrevet i de forløbshæfter, der
findes i hytten. Undervej klargøres PLA’erne ved at deltage i en
PLA-dag sammen med PLA’erne fra resten af divisionen og fra
nabo-divisionerne d. 13/5 – Signe Ravn har delt en invitation ud
om dette arrangement. Til sidst tilsættes et fælles
divisionstropsmøde d. 31/5 kl. 19 på et endnu ukendt sted.
Det tager 31 dage at få det hele færdigt, og som tilbehør kan
hygge, engagement, godt selskab, højt humør, solskin og
kampklare piger anbefales.
Bon appetit piger ☺
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Birkerød
Bjørne
Kære Bjørne!
Så er det blevet fantastiske maj og foråret har endelig fået
bjørnene ud af deres vinterhi.
…Eller, i hvert fald nogen af dem… Og vi vil så gerne have at der
kom nogle flere!
Efter en fredelig april måned, kommer begivenhedsfulde maj.
Vi tager hul på årets store arrangement nemlig BB50, med en frisk
Södertur d. 12.-13. maj. Her vil gamle og nye, tykke og tynde,
store og små bjørne mødes til en fantastisk tur i det blå.
Husk at melde jer til (senest d. 29. april !)
Mon ikke vi endnu en gang skal Ud i Det Lyssegrønne? Kristi
himmelfartsdag d. 17. maj som det plejer.
Ud og genvinde hjorten…
Derudover går vi jo den “spontane-grill-arrangements-tid” i
møde, gad vide hvornår vi ses?
Og sku vi så ik snart få planlagt årets
sommerlejr?
Det var alt for denne gang.
Garderoben har aben…
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P.Plys
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1. Birkerøds 97 års fødselsdagsfest, 23. marts 2007

1.

Birkerød
Gruppe

1. Birkerøds gruppeledere har ordet:
I marts fejrede vi gruppens 97 års fødselsdag behørigt: vi
sang fødselsdagssang, der blev holdt en tale, og vi fik dejlig
mad, som 4 af vores ulvemødre lavede, og den mest
fantastiske kage, der lignede en borg på en prik. Så legede
vi på livet løs og fik lavet en kluddermor, der var næsten
uløselig, men ulvene klarede det trods alt! Juniorerne fik
trænet at kravle under et bord uden at røre jorden. Det
lykkedes for nogle af dem. Prøv at spørge dem, hvordan man
gør! Troppen tog direkte fra fest på tropstur, dvs. at de slog
et telt op og sov på grunden…
Lederne i 1. Birkerød er netop hjemvendt efter en produktiv
og hyggelig lederweekend, som er en årlig tradition. Hvis
der er nogen, der skulle være i tvivl, så kan vi konstatere,
at lederne i 1. Birkerød er særdeles kreative, dygtige og
ikke mindst ambitiøse! Hvordan det vil udmønte sig, vil alle i
1. Birkerød komme til at opleve i løbet af det næste års tid.
Vi har fastlagt en lang række konkrete opgaver, som vi vil
arbejde videre med, indenfor temaerne ambitioner, holdånd
og forenkling. Det bliver sjovt og udfordrende, både for
spejdere og ledere. Bestyrelse og forældre vil også blive
involveret.
Én af de ting, vi vil fokusere på, er at lette overgangen, når
en spejder skifter fra én gren til den næste. Det kan godt
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1.

Birkerød
Gruppe

virke lidt skræmmende for nogle at skulle rykke op og være
sammen med “de store”. Men samtidig er det netop en af
måderne, hvorpå spejderne vokser: de skal lære nogle nye,
spændende ting, de får lov til mere og deres rækkevidde
turmæssigt øges. På denne baggrund afholder vi
“koblingsmøde” den 24.5. for ulve, juniorer og trop. Her
skal spejderne arbejde sammen på tværs af grenene, have
det sjovt og lære hinanden lidt bedre at kende.
Vi glæder os til at være med,
Jakob og Sambur

Lederweekend i 1. Birkerød
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2.

Birkerød
Gruppe

“Så er det endelig blevet rigtig forår tænkte den lille
blåmejse. Den hoppede glad rundt fra gren til gren og
kiggede ned på de mange spirer der var over alt. Og dér –
der var de friske Tobitter, de var på tur i skoven. Blåmejsen
beundrede de seje Tobitter – de var ikke bange for noget
som helst, ikke engang for de store bjørne, for de vidste jo
godt at de var rare nok når det kom til stykket. Og desuden
var alle bjørnene jo draget til Sverige for at holde
familietræf…”
Efter en april med divisionsturneringer for både junior og
trop, Sct.Georgs dag, påskekursus og påskefrokost og meget
mere fortsætter vi med rigtig mange aktiviteter i maj. Så
der skulle være en chance for at alle får luftet uniformen.
I bededagsferien deltager flere seniorspejdere på
Sværdkamp – her bliver dystet i dagløb, natløb, hemmelig
opgave, orienteringsløb og ikke mindst en forhindringsbane
som der også er flere fra 2. Birkerød som er med til at lave.
Søndag den 6. maj er der Zoo-dag for alle. En hyggelig dag
med opgaver om dyrene i Zoo og ikke mindst en mulighed
for at køre i et tog fyldt med spejdere og gå sammen med
1000 andre spejdere midt ude på de københavnske gader.
12-13. maj drager nuværende og gamle bjørne til Söderåsen
i Sverige. Her skal de, i anledning af bjørnenes 50 års
jubilæum i år, besøge bjørnehistoriske steder – ikke mindst
varden som stadig vokser hver gang bjørnene kigger forbi.
20. maj arrangerer gruppelederne en dag for alle gruppens
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2.

Birkerød
Gruppe

ledere – vi vil dog ikke løfte sløret for hvad der skal ske…
Der er også fuld gang i planligningen af gruppesommerlejren
til Vordingborg. Vi håber at rigtig mange af jer kommer
med.
I juni kan vi glæde os til 5. juni, hvor der er sommerfest i
Bistrup og hvor vi holder en hyttedag den 17. juni for alle
spejdere, ledere og forældre i gruppen – her skal der både
arbejdes og hygges og der vil blive informeret om
sommerlejren.
Mange spejderhilsner fra gruppelederne
Pernille og Pernille

15

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 (Rikki)
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: Jakob Braad
Gruppeledelse:
GL: Lisbeth Garly
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:
Mads Rønnest
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
40 41 62 65
22 95 16 19
28 70 71 09

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 82 46 42
45 82 06 67
45 81 34 27
45 81 52 47

45 82 42 70
45 82 46 42
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
26 22 97 21

2. BIRKERØD GRUPPE - www.2birkerod.dk
mobil
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
JL Henning Hviid (Tavi)
Spirer (junior):
JA: Stine Dalbro Thomasen (Dumle)
22 45 07 90
TL: Marie Jenstrup (Era)
61 30 01 36
Tobitten (trop):
TA: Rikke Rønnest
51 90 12 04
PL: Rikke Sofie Petersen (Trunte)
60 12 35 37
Svalen:
PA: Kirstine Berg Jørgensen (Fniller) 26 13 65 88
PL: Simone Porsborg Hansen
23 29 29 79
Glenten
PA: Christine Egå Skovbjerg
29 66 17 45
KL: Camilla Mørch Pedersen (Kaska) 25 39 61 51
Birkerød Bjørne:
GL: Pernille Würtz Lyngbye
29 72 52 36
Gruppeledelse:
GL: Pernille Pedersen (Måne)
51 90 19 11
Poul-Henrik Appelqvist (Muvin)
40 90 33 74
Bestyrelsesformand:
Philip Dam
Kasserer:
Mette Palm (mette.palm@get2net.dk)
Hyttemor:
Sine og Lars Jørgensen
22 57 51 57
Materielforvaltere:

fastnet

45 81 83 83

45 81 11 21
45 81 65 89
45 82 90 60

45 82 04 67
45 82 97 00

