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. 7

August 2007

1. Birkerøds juniorer fik en flot 3.
plads ved dette års Oak City Rally

1.

Birkerød
Gruppe

Gruppetur for alle spejdere og deres familier
til Colleruphus ved Gl. Holte
weekenden den 31. august – 2. september 2007
•
•
•
•
•
•

traditionsrig gruppetur til Colleruphus med aktiviteter og leg
oprykning af spejderne til hhv. junior og trop
uddeling af årsstjerner
lejlighed til at få nogle gode oplevelser sammen
information om gruppens aktiviteter gennem et helt spejderår
lære hinanden bedre at kende.

PROGRAM:
fredag aften

spejdere og ledere cykler til Colleruphus
om aftenen er der oprykning til hhv. junior og
trop
lørdag formiddag
aktiviteter og tid til leg
lørdag eftermiddag forældre og søskende ankommer til Colleruphus
løb for spejdere og deres familier på grunden
lørdag aften
aftensmad, lejrbål, billedfremvisning fra det
forgangne spejderår. Fine muligheder for at
forældrene overnatter (på sovesale)
søndag formiddag
oprydning, uddeling af årsstjerner, og vi cykler
retur til Naulakha
TILMELDING afleveres til grenlederne senest fredag, den 17. august
På gensyn til en hyggelig weekend på Colleruphus!
Med spejderhilsner fra
2Bestyrelsen og Lederne i 1. Birkerød

Æressiden

Tillykke siger vi alle til :

Fødselsdage i juli:
2.
Emil
7.
Mads
8.
Bambi (Kasper)
Caroline
9.
Garderobe (Signe)
12. Solvej
21. Karibu (Nicolai)
22. Fugl (Tina)
23. Snip (Sine)
29. Mira
30. Simon
31. Kevin

22 år
8 år
34 år
12 år
21 år
10 år
19 år
22 år
33 år
10 år
9 år
15 år

13 spejderår
0 spejderår
25 spejderår
2 spejderår
3 spejderår
1 spejderår
9 spejderår
13 spejderår
24 spejderår
0 spejderår
0 spejderår
3 spejderår
Fødselsdage i august:
2.
Thomas
3.
Lasse
6.
Jeppe
Sofie
8.
Robert
Iben
11. Nanna
12. Morten
13. Pudmini (Lene)
Bekko (David)
16. Nicolai
22. Toomai (Lasse)
23. Futte (Helene)
26. Anders
Frederik

8 år
31 år
20 år
15 år
9 år
13 år
9 år
8 år
49 år
22 år
9 år
23 år
16 år
8 år
15 år

0 spejderår
1 spejderår
9 spejderår
5 spejderår
0 spejderår
2 spejderår
0 spejderår
0 spejderår
0 spejderår
14 spejderår
0 spejderår
15 spejderår
4 spejderår
0 spejderår
8 spejderår
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1.

Birkerød Ulve
H. Chr. Engelsens Flok

Hej alle ulve!
Det sidste møde inden ferien var et meget anderledes
møde, hvor vi lavede lagkager, men hvor også 28
ulve fik spejdernavn.
Vi siger rigtig mange gange velkommen i ulveflokken
til
Addax, Bekko, Biju, Bungar, Chua, Chui,
Fox, Galago, Glip, Hathi, Ikki, Kala,
Mang, Minaul, Muvin, Pukeena, Rama,
Rann, Sheeta, Sika, Tavi, Tha, Tikki,
Tjo, Tolla, Kotuko, Kamya og Sahi.
Som vi skrev i en mail, er det blevet besluttet at
fastholde torsdag som fast mødedag. Det kan lade sig
gøre, fordi Rud har sagt ja til at fortsætte i flokken
og at vi laver nogle flere weekend-aktiviteter, som
Tantor bliver ansvarlig for. Vi holder normalt ikke
torsdagsmøde, når der er noget i weekenden.
Vores erfaring fra forårets møder siger os, at det er
rigtig godt at være en voksen til hver af de 4 bander
og vi håber derfor, at nogle af jer forældre vil have
mulighed for og lyst til at give en hånd med til et
møde.
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1.

Birkerød Ulve
H. Chr. Engelsens Flok

August måned byder på masser af aktiviteter og
arrangementer:
Onsdag den 1. august
Sunrise – et arrangement for alle spejdere i hele verden. Kontakt Sambur /
Lisbeth for at få mere at vide, hvis du ikke allerede er tilmeldt

Søndag den 5. eller torsdag den 9. til søndag den 11.
Sommerlejr. De, der skal med, har fået særlig besked

Fredag den 17. august
Sidste frist for tilmelding til Colleruphusturen. Invitation er sendt ud på mail den
11. juni. Send en mail eller put tilmeldingen i postkassen hos Tantor (Søren Rye,
Birkerød Parkvej 63) eller Pudmini (Lene Friis, Turistvej 122). Betaling kan ske
torsdag den 23.

Torsdag den 23. kl. 17 - 19
Vores første møde efter ferien og samtidig det sidste i vores flok for de 9 ulve,
der skal rykke op. Husk betaling til Colleruphus - turen

Lørdag den 25. august
Reload i Roskilde. Der kommer særlig besked til deltagerne

Torsdag den 30. august
Intet møde, da vi dagen efter skal på

Colleruphus-turen 31. august – 2. september
Årets gruppetur, hvor vi blandt andre spændende ting skal sove i telt, spise grillkyllinger og se fotos fra året der gik og særligt fra sommerlejren. Forældre,
søskende og bedsteforældre er meget velkomne lørdag.
Mange hilsener Rud, Tantor og Pudmini
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1.

Birkerød Juniorer
Marianne Wieses Flok

Kære juniorer
Sommeren begyndte med sol og varme, men da sommerferien kom,
begyndte det at regne, og temperaturen faldt. Det lader vi juniorer os
imidlertid ikke gå på af, for som rigtige spejdere klæder vi os på efter
vejret, så vi kan klare os ude i alt slags vejr!
Før sommerferien sagde vi farvel til Kaa som juniorleder. Kaa søger
nye udfordringer inden for vores spejderkorps, men har lovet at
komme forbi engang imellem for at være sammen med os. Efter
sommerferien siger vi goddag til gruppens nye juniorstab med Rikki
ved roret som styrmand.
I det kommende halvår fortsætter vi med sjove og lærerige aktiviteter
på vores møder og ture. Temaet for halvåret er “Højere, hurtigere,
længere”. Nogle af jer har måske hørt disse tre ord i sammenhæng
før, og det kan meget vel være, fordi I har fulgt med i de olympiske
lege, hvor ordene skal inspirere atleterne til at yde deres bedste – de
skal springe højere, løbe hurtigere og kaste længere.
I det kommende halvår skal I også springe højere, løbe hurtigere og
kaste længere, og I får det bedst mulige afsæt hertil, når vi sammen
deltager i Sunrise, hvor vi markerer spejderbevægelsens 100-års
jubilæum. Når I står ude ved Naulakha onsdag den 1. august om
morgenen med ansigtet vendt mod solen, skal I prøve at lukke øjnene
og tænke på, at 28 millioner spejdere over hele verden står og ser op
mod samme sol på samme tidspunkt og afgiver Spejderløftet “Jeg
lover at holde Spejderloven!”.
Som tidligere forventer vi, at I vil noget, og at I kan noget. Til
gengæld lover vi jer, at vi nok skal udfordre jer og lære jer noget, så I
kan noget mere. Øvelse gør mester, prøvelse gør mand!
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1.

Birkerød Juniorer
Marianne Wieses Flok

Programmet for august ser således ud:
Onsdag den 1. august – Sunrise
I får nærmere besked om praktiske forhold i forbindelse med dette arrangement
på e-mail. Se også gruppens hjemmeside www.1b.dk!
Søndag den 5. – lørdag den 11. august – sommerlejr
Vi skal på sommerlejr ved Dehnshytten omkring Vordingborg. Se gruppens
hjemmeside www.1b.dk!
Torsdag den 23. august – madmøde
Vi laver mad over bål.
Lørdag den 25. august – Reload ’07
I får nærmere besked om praktiske forhold i forbindelse med dette arrangement
på e-mail.
Torsdag den 30. august – film
Vi ser filmen “Solaris”.
Fredag den 31. august – søndag den 2. september – gruppetur
I får nærmere besked om praktiske forhold i forbindelse med denne tur på email.
Det første møde i september er torsdag den 6. september, som er et
introduktionsmøde, hvor vi byder de nye juniorer velkomne i flokken, laver mad
over bål og taler om det kommende halvår.
Tigerne har ansvaret for oprydning efter møderne i august.
Med ønsket om en måned med store spejderoplevelser
Rikki og den nye juniorstab

Husk at:
- Melde afbud, når du ikke kan komme!
- Være klædt efter vejret!
- Være beredt, for det fører til noget!
- Spejderliv er friluftsliv!
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2.

Birkerød Trop
Tobit

Hej Tobitter,
Når I læser dette indlæg skal I enten til at tage af sted på sommerlejr, eller
også er I lige kommet hjem. Hvad enten det er det ene eller det andet, der gør
sig gældende, så håber vi i tropsstaben, at årets sommerlejr vil være én, som vi
snakker om i mange år fremover. Udover sommerlejren så kommer august
måned hovedsageligt til at handle om spejderbevægelsens 100års jubilæum, og
de to fødselsdags-arrangementer, som vi har snakket rigtig meget om inden
sommerferien.
Således overnatter vi ude ved hytten fra d. 31/7 til d. 1/8, hvor vi kl. 8.00 om
morgenen fejre spejderbevægelsen med en stor fødselsdagsfest. Dette gør alle
spejdere i hele verden, når klokken bliver 8.00, der hvor de bor, og
arrangementet kaldes også ’Sunrise’.
Efter sommerlejren er der endnu et jubilæumsarrangement på programmet,
nemlig ’Reload’, der afholdes d. 25/8 i Roskilde. En del af jer har allerede
tilmeldt sig, og de sidste kan stadig nå at gøre det, hvis de skynder sig at
indbetale 275 kr. på gruppens konto samt kontakter Rikke (51901204 eller
rikkeronnest@gmail.com).
Udover jubilæumsarrangementerne så skal I også i gang med at holde
patruljemøder igen. Ligesom inden sommerferien, så regner vi med at begge
patruljer holder møder om onsdagen. Da der først er oprykning d. 2/9, så bliver
de 2 eller 3 første patruljemøder kun for jer gamle tobitter, men det er nok også
meget godt, for så kan I jo få ryddet op efter sommerlejren, inden de nye rykker
op ☺
Lidt om september…
2/9 er der som skrevet oprykning, og ligesom sidste år så er arrangementet
også i år både for alle spejdere i 2. Birkerød samt for forældre og søskende. En
egentlig invitation kan I finde et andet sted i Bardunen, men husk at minde jeres
familier om, at de skal komme.
5/9 er dagen for årets første PLA-møde og tropsmøde. Som altid vil PLA-mødet
(der kun er for patruljeledere og assistenter) vare fra 18-19, mens tropsmødet
vil vare fra 19-21. Begge dele vil forgå i hytten.
Vi i tropsstaben glæder os rigtig meget til at komme i gang med et nyt spejderår
sammen med både de nye og gamle af jer. Hilsner fra Staben
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Birkerød
Bjørne
“SMASK” sagde det, da aben ramte lige i hoved på den lille bamling,
der tumlede om i det dugvåde græs. Den lille bamling rejste sig
forvirret, kiggede overrasket på aben og begyndte så at tænke, så det
knagede langt op over hundredemeterskovens trætoppe. Den tænkte
på alle de spændende ting, den ville opleve og på det store ansvar,
den havde fået, som den ellers troede kun var en stor, fornuftig bjørn
værdig. Det dirrede af spænding og nervøsitet i hele bamlingens lille
krop.
Den lille bamling vendte blikket mod øst og så solen, hvis første stråler
ramte den som et frisk pust. Dens tanker bevægede sig til alle de små
bamlinger og store bjørne, der nu også vendte deres blik mod øst, og
den lille bamlings ansigt lyste op i et bredt smil. Men det var ikke kun
bamlinger og bjørne, der følte suset i maven. Ude i den fremmede
verden uden for hundredmeterskoven vendte alle slags sære væsner
også snuden, trynen, næbet, mulen eller snablen mod den rejsende
sol, og den lille bamling håbede inderligt på at møde alle disse
væsner på omtrent det sted, hvor den lille bamling en månegang
tidligere havde nippet til en lunken bitter drik.
Men den ting, der frembragte det bredeste smil under snuden på den
lille bamling, var begivenheden, der skulle finde sted den sidstemidterste-dag, hvor endnu flere bittesmå bamlinger skulle komme
frem fra deres huler, lege med visne blade og prøve at fange de
flagrende sommerfugle.
Den lille bamling fandt alt sit mod frem, samlede aben op, og med sin
lille bamlingelab kastede den aben gennem luften og håbede inderligt
på at ramme Cathrine.

P.Plys
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1.

Birkerød
Gruppe

1. Birkerøds gruppeledere har ordet:

Som I ved står august måned i 2007 i 100-års jubilæets tegn. Vi fejrer
det både lokalt i Birkerød ved Naulakha - det er Sunrise den 1.
august, og landsdækkende fejrer vi det sammen med de andre
spejderkorps i Danmark til Reload i Roskilde, den 25. august.
I 1. Birkerød har vi også gruppesommerlejr sammen med pigerne i 2.
Birkerød her i starten af august og vores gruppetur til Colleruphus (se
andetsteds i bladet) i slutningen af august.
Det kan godt virke som en ordentlig mundfuld, men som en ulvefar
udtalte, så skal vi være rigtig glade for, at jubilæet falder i vores tid,
således at vi netop får muligheden for at mærke suset af de fælles
oplevelser med alle spejdere verden over til Sunrise og at være
sammen med 15.000 andre danske spejdere til Reload. Det bliver
noget ganske særligt.
På sommerlejren forlyder det, at man vil blive hensat til
middelalderen, både i påklædning, mad, aktiviteter og til fester, og
det forlyder også, at hytten ligger meget naturskønt… Det bliver sjovt
at være så mange af sted, både små og store spejdere sammen, både
drenge og piger. Og vi får en “udsending” hjem til lejren, der kommer
tilbage fra Verdensjamboree i England. Måske får vi nogle gode
historier at høre. Og så kan vi jo regne på, hvornår den næste
verdensjamboree finder sted – det passer fint med at de spejdere, der
nu er ulve, er klar til at tage af sted til Sverige om 4-5 år og mødes
med mange udenlandske spejdere. Det er en enestående mulighed.
Vi glæder os til at tage en ordentlig mundfuld sammen med Jer,
Jakob og Sambur
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2.

Birkerød
Gruppe

Kære 2. Birkerødder
Så er det tid til at pakke badetøjet, sovedyret og det gode humør
for nu skal vi snart på

SOMMERLEJR!!!!

Og så er det jo også i denne måned hvor vi for alvor skal til at
fejre spejderbevægelsens fødselsdag – Hurra…
Gruppens ledere har brugt sommeren til, at snakke om hvordan vi
kan lave det bedst mulige spejderarbejde med de ressourcer vi har
– og det er ikke nogen hemmelighed, at vi godt kunne bruge lidt
flere hjælpende hænder til de mange opgaver der er i gruppen.
Derfor har vi udarbejdet en liste med små og lidt større ting man
kan hjælpe med hvis man har lyst til at give en hånd med
spejderarbejdet eller gruppens rammer. Listen kan findes på vores
hjemmeside www.2birkerod.dk og den vil desuden blive uddelt på
oprykningsdagen.
Derudover har vi hjulpet hinanden med at lave et godt program
for det næste halve år. Vi har valgt tre temaer som hele gruppen
skal arbejde med – og lagt hovederne i blød for at finde på nogle
rigtig gode aktiviteter. De tre temaer er: “Natur og naturens
spisekammer”, “Miljø og genbrug” og “Mørke” – det skal nok blive
sjovt.
Fortsat god sommer til alle
Spejderhilsen
Pernille og Pernille
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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: Rasmus Rahbek (Rikki)
Juniorflokken:
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: Jens Thygesen (Kaa)
GA: Grethe Holm
Lars W. Nissen
Bestyrelsesformand:
Lene Junker Wiberg
Kasserer:
Jens Rahbek
Hytte (vedligeholdelse)
Annemarie Jensen
(annemariejensen@pcnetkom.dk)
Hytte (udlån) +
rengøringsansvarlig:
Vibeke Lyngbye
Rengøringsansvarlig:
Mads Rønnest
Matrielmand:

mobil
61 28 38 09
22 60 06 17
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
20 11 31 14
28 70 71 09

fastnet
45 81 60 09
45 81 15 85
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 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
26 22 97 21

mobil
2. BIRKERØD GRUPPE - www.2birkerod.dk
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

