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På grund af tekniske vanskeligheder er Bardunen desværre forsinket i
denne måned, og der er ikke kommet så mange billeder med, som det
var planen. Jeg håber, at jeg kan få løst problemet inden
oktobernummeret skal på gaden.
- Mange spejderhilsener Redaktøren

Tak til lederne
Gruppesommerlejr
“Årets gruppesommerlejr er afholdt og både spejdere og
ledere virkede glade og tilfredse bagefter”. Det udsagn er
ganske korrekt, men der ligger megen sved og manglende søvn
bag en god lejr. Jeg fik lov til at overvære den sidste del af
lejren og er nu blevet meget klogere.
Ledere står op ved 7-8 tiden og knokler uden ophør til 22:30,
hvor spejderne omsider ligger i poserne. Så skal det sidste lige
ryddes op og man kan starte ledermødet, hvor dagen, der er
gået, evalueres og næste dags opgaver uddeles. Herefter er
der tid til hygge.
Når vi så ved, at lederne er ulønnede og bruger en uges ferie
på denne arbejdslejr, så forstår vi forældre, hvor heldige vores
børn er med så entusiastiske og engagerede ledere.
Når spejdere udmærker sig særligt, hædres de med forskellige
råb. Det fornemste hedder Tjickerlicker og jeg vil på alle
forældrenes vegne udbringe et sådant til alle 20 ledere på
gruppesommerlejren:
Tjickerlicker, Tjickerlicker, tjau, tjau, tjau
Bommerlacker, Bommerlacker Bau, bau, bau
Tjickerlicker, Bommerlacker Zis, bom bah
Det danske spejderkorps rah, rah, rah
Lars Nissen
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Far i både 1. og 2. Birkerød

Æressiden

Tillykke siger vi alle til :
Fødselsdage i september
1.
6.
13.
14.
15.
18.
23.
24.
27.

Toomai (Mads)
Kirba (Jacob)
Sambur (Lisbeth)
Laura
Glip (Michelle)
Muvin (Poul-Henrik)
Aske
Markus
Kaa (Jens)
Louise
Kirba (Jeppe)

21 år
17 år
49 år
13 år
23 år
53 år
27 år
8 år
41 år
14 år
12 år

12 spejderår
7 spejderår
3 spejderår
0 spejderår
13 spejderår
13 spejderår
5 spejderår
0 spejderår
10 spejderår
7 spejderår
5 spejderår

DEADLINE

INDLÆG

Stof til næste blad
senest
den 15. i måneden før

sendes til
Anne Katrine Jørgensen
e-mail: bardunpost@gmail.com
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1.

Birkerød Ulve
H. Chr. Engelsens Flok

Hej alle ulve!
I 1907 – altså for 100 år siden startede Robert Baden-Powell
spejderbevægelsen med en sommerlejr for store drenge. Det har
vi fejret hele året; først med Tænkedag og siden har vi haft
Sunrise og Reload. Året sidste jubilæumsarrangement kommer her i
september, hvor vi kan tjene penge til oprettelse af skoler i
Angola ved at gå så mange kilometer som muligt. Samtidig kan du
måske få et nyt mærke til din uniform.
Vi har sagt farvel til de 9 store ulve, som er rykket op til
juniorerne og nu starter efterårssæsonen for alvor. Vi skal frem til
næste sommer arbejde med ulveprøven, hvilket betyder, at I skal
lære en hel masse grundlæggende spejderfærdigheder som knob
og besnøringer, kort og kompas, førstehjælp, kniv og sav, bål og
madlavning, men I skal også lære at arbejde sammen i en bande,
om børn og spejdere andre steder og i andre lande og vi skal synge
en hel masse spejdersange.
Selvom det er ved at være mørkt udenfor, skal I altid være klar
til, at vi meget af tiden er udendørs. Det kan derfor være en god
ide at have en lommelygte eller allerbedst en pandelampe med.
Septemberkalender:
Torsdage den 6., 13., 20. og 27.:
Søndag den 23.:

møde kl. 17 – 19

Fredsgavemarch.
Nærmere besked følger

Husk at læse mails og at melde afbud, hvis du ikke kan komme til
et møde.
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Mange hilsener Rud, Tantor og Pudmini

2.

Birkerød
Blåmejser

Kære Blåmejser og forældre
Håber I alle har haft en dejlig sommerferie og glæder jer til at komme
i gang med et nyt spejderår.
I år er vi to faste ledere – Bom og Trille og en hjælper – Balou. Bom
og Trille har begge været blåmejseledere tidligere og Balou var også
hjælper sidste år, så nogle af jer kender os nok i forvejen.
Vi glæder os til at lære jer bedre at kende og til at dele en masse sjove
spejderoplevelser med jer.
Årets første møde er torsdag d. 23. august fra 17 til 19. Møderne
ligger hver torsdag fra 17 til 19 indtil jul, der er dog ikke møde i
efterårsferien og der vil være enkelte andre gange hvor møderne er
flyttet, men det vil I høre mere om. Søndag d 2. september er der
oprykning, hvor I kan tage jeres familier med til en hyggelig dag på
grunden.
På de første møder skal vi hygge og lære hinanden at kende – og hvem
ved – måske skal vi på et lille
sjovt løb? I må meget gerne tage
kammerater med som måske vil
være spejdere – så kan de jo se
hvad det er for noget.
Vi glæder os til at se jer alle sammen.
Spejderhilsener fra
Balou, Bom og Trille
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1.

Birkerød Juniorer
Marianne Wieses Flok

Kære juniorer.
Først og fremmest goddag og velkommen til de ny oprykkede
juniorer.
Nu hvor I er blevet juniorer, er I kommet et stort skridt videre i
jeres liv som spejdere.
At være spejder i 1.Birkerød Gruppe er en af de bedste måder at
blive klar til livets oplevelser og udfordringer. Det er absolut også
stedet, hvor I får mulighed for at prøve kræfter, lære, opleve og
udfordre jeg selv og lære jeres kammerater at kende.
Vi skal blive et team, arbejde sammen i grupper, ha det sjovt,
blive bekendt med vores styrker og lære at bruge dem.
Vi skal blandt andet have nogle møder med noget træning, dette
skal ikke skræmme jer. Vi i leder staben vil hjælpe jer og bruge
disse møder til at forberede jer på at kunne vinde konkurrencer,
telt orden, madlavning, løb og ikke mindst årets Oak City Rally.
Som I nok skal høre mere om.
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1.

Birkerød Juniorer
Marianne Wieses Flok

Programmet for september ser således ud:
Torsdag den 6. september - Introduktionsmøde
Vi laver mad over bål og taler om det kommende halvår.
Ugens knob er: Råbåndsknob
Torsdag den 13. september - Teltslagning og klatring
Den ene patrulje slår telt op, mens den anden klatrer.
Ugens knob er: Flagknob
Torsdag den 20. september - Træning
Forhindringsbane. I får nærmere besked. Mødet foregår ved
Høvelte Kaserne
Ugens knob er: Slyngestik
Torsdag den 27. september - Teltslagning og klatring
Den ene patrulje slår telt op, mens den anden klatrer.
Ugens knob er: Tømmerstik
Det første møde i oktober er torsdag den 4. oktober, som er
båltænding
Mange spejder hilsner fra Rikki og juniorstaben
Husk at:
- Melde afbud, når du ikke kan komme!
- Være klædt efter vejret!
- Være beredt, for det føre til noget!
- Spejderliv er friluftsliv!
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2.

Birkerød Trop
Tobit

Hej Tobitter,
Med september måned er vi kommet rigtig i gang med det nye
spejderår. Det vil sige at i september måned har vi vores
første PLA-møde og tropsmøde, nemlig onsdag d. 5.
september.
Måneden starter dog med gruppens fælles
oprykningsarrangement som i år er søndag d. 2. september kl.
16- ca. 19.30. Her er Jeres forældre og søskende også
inviteret. I har allerede fået sendt en invitation ud med
posten. Vi slutter arrangementet med grill.
I forbindelse med oprykningen vil der blive lavet lidt om på
patruljerne, både fordi der kommer nye spejdere op til os, og
fordi der er en del der skal på efterskole i år. PLAerne vil i
samarbejde med lederne prøve at lave to rigtig gode patruljer
til det nye spejderår.
I det nye spejderår vil der også ske nogen ændringer i staben,
da Marie ikke kan være så meget med længere, fordi hun skal
gå i skole ved siden af sit arbejde. Resten af staben vil stadig
være der og derudover vil der komme nye til nemlig Mette
Jenstrup, Charlotte Stephansen og Camilla Mørch Pedersen
(først til Januar). De er alle dygtige piger, der er seniorer og
tidligere har været tropsspejdere i 2. Birkerød.
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2.

Birkerød Trop
Tobit

Månedens emne for september er “Natur og Naturens
spisekammer”. På vores sommerlejrhejk tyvstartede Sasha,
Simone, Laura, Iben og Tea allerede på dette emne ved at
samle friske brombær og lave brombærsyltetøj på trangia til
snobrødet. Mums det var lækkert! Hvad mon man ellers kan
spise i naturen?
Derudover skal møderne bruges til at lære de nye spejdere og
ledere at kende og de skal lære os gamle at kende.
D. 21-23. september er der Nathejk for de ældste i troppen. I
skal selv stå for tilmelding, men lederne hjælper selvfølgelig
gerne ☺ Se mere på www.nathejk.dk
I vil hurtigst muligt modtage et ½ års program så I kan se hvad
efteråret byder på af arrangementer. Vi er i skrivende stund i
fuld gang med at forberede efteråret.
Vi glæder os til at tage fat på et nyt spejderår sammen med
Jer!
Mange hilsner fra Staben.

9

2.

Birkerød Trop
Svalen

Hej piger.
Så kom tiden hvor vi jo skal have nye op, og her er I jo.
VELKOMMEN! Det har vi glædet os rigtig meget til! I hele august
har vi forberedt nogle sjove og anderledes ting og sager som vi
håber vil funke (:
Svalen holder møde hver onsdag mellem kl. 19.oo-21.oo
Hvis I har noget, I godt vil ud med. Alt lige fra at jeres kusine ikke
tåler risengrød to dage i træk til at jeres penalhus indeholder 3
gule og 2 blå blyanter, så skriver I bare til os. Vores numre stå bag
på dette blad og I vil få en telefonliste til et af de første møder.

Kærligst Sofie og Rikke
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Jamboree i England – 2007
I denne sommer var vi (Mikkel, Jacob, Thora og Rikke) med i Heimdal
trop på verdensjamboree. Vi var på rundrejse i Sydengland og vi boede
henholdsvis hos familie og i en spejderhytte i Skotland. Vi fik puttet en
masse kultur ind i vores hoveder af blandt andet vores ene leder. Men
det var nu meget sjovt alligevel.
Så tog vi den lange bustur til lidt nordøst for London, nærmere
bestemt Hylands Park. Her var der ved at blive gjort klar til den store
åbningsceremoni. 40.000 spejdere og andet påfund var samlet for at
nyde synet af den søde prins William. Så startede lejren med
aktiviteter af forskellige slags. Alt fra klatring til en lille tur i biffen om
spejder, og telte med mad og sjove ting fra de respektive lande.
Så blev det den 1. august og der var sunrise. To fra vores trop var
taget til Brownsea Island. Vi andre fulgte med på storskærmen
hjemme ved scenen. Til dagen havde hele lejren fået udleveret flotte
gule tørklæder hvorpå vi alle skulle indsamle 100 navne. Så jagten gik
lystigt af sted mellem afrikanere og andet godtfolk.
De følgende dage kom vi på mange andre sjove aktiviteter: Splash var
et sted hvor man kunne prøve forskellige bådtyper. Alm. Kajak var
sjovt og man kunne også prøve en speciel form for kajak der hed siton-kajak, forskellige kanoer, tømmerflåder, bådtyper og
optimistjoller. En anden dag skulle vi ud og lave community service
hvor man bl.a. skulle fælde 2 meter høje bregner med pinde. Det var
sjovere end det lyder. På turen kom vi også igennem
forhindringsbaner, lange køer til is, bunker af chips(det serverede de
som snacks til hvert måltid) og den lækre blanding af 5 ton toastbrød
med mayonnaise, ost og løg hver dag.
Vi kom hjem med masser af fede mærker, nye venner, fede
oplevelser og fedtet hår. En rigtig fed tur. Man kan se billeder fra
jamboreen og læse mere på hjemmesiden www.verdensjamboree.dk
Næste WSJ er i Sverige i 2011. Det holdes i Skåne, så meget vil foregå
i DK. Den kan man også læse om.

12

Copyright Rikke og Mikkel

Jamboree i England – 2007
Freja, hilsen fra Svafa
Fredag d. 3 august 2007 kl. 12:20
Sunrise dagen:
Hvordan mon det er at stå på kl. 04.45, for at se solen stå op?
Hvordan kan det være fedt når man er træt og er vågen i 19 timer
sådan en dag? Men det er det, som spejder er det fedt. Oplevelsen
slår alt. At stå op tidligt kan være surt og gå op til Arenaen som en
zombie med sovepose og liggeunderlag.
Men så kom det fantastiske. Alle huskede os for det. “Oh you are
the vikings, who got up early and saw the sunrise in sleepingbags”.
Det er fedt men det bedste var at se den røde sol stå op over
lejren fyldt med telte. Den stod op over forventningsfulde
spejdere, der vidste at denne dag var noget helt specielt. 100 året
for for den første spejderlejr på Brownsea Island.
Jeg er sikker på at Lord Baden Powell ville være være stolt af os
hvis han levede i dag. Han ville være stolt over, at så mange unge
mennesker har indset hvor vigtigt det er at hjælpe hinanden,
passe på hinanden og støtte hinanden i godt og ondt. At så mange
unge menensker er klare til at gøre en forskel og forbedre
verdenen. One World, One Promise. Et løfte om at gøre verdenen
til et bedre sted at være.
HVis alle, og ikke kun spejdere så dette, ville det virkelig være
noget der battede. Måske ville der være mindre krig og mindre
ufred, mindre fattigdom “ Un mundo sin pobereza est possible”.
En verden uden fattigdom er muligt. Tag fat derhjemme og hjælp
dem i nød. Der er meget fokus på problemerne i verdenen her på
lejren og vi lærer mere på aktiviteter som Global Development
Village.
One World, One Promise!!
Mange hilsener fra Marie på Svafas vegne
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1.

Birkerød
Gruppe

Gruppelederne har ordet:
Tak til Jer, der mødte frem til fejringen af spejderbevægelsens 100års jubilæum den 1.8. Det blev en rigtig dejlig fødselsdag i samvær
med 12 italienske klanspejdere, der var på cykeltur i Danmark,
medlemmer af Sct. Georgs-gildet (fhv. spejdere) og vores tidligere
gruppeleder-par i 1. Birkerød, som vi sætter stor pris på.
Vi er alle medlemmer af en bevægelse - vi er i bevægelse i mange
henseender, på mange planer: som korps, division, gruppe, grene og
enkeltindivider. Vi bliver fysisk bevæget, får masser af motion og frisk
luft, men vi bliver også følelsesmæssigt bevæget, når vi har rigtig
gode oplevelser sammen, f.eks. på en sommerlejr. Og vi bevæger os
mentalt, når vi mærker, at vi kan langt mere, end vi troede, både
hver for sig og sammen. Når nye ulve går 20 km på én dag, når
juniorer tager på heik og finder ud af, at man godt kan lave kødsovs
uden krydderier (!), og når tropsspejderne får hjælp af godsejeren på
Rosenfeldt Gods til at finde overnatningsplads på hans jorder. Så er vi
nået et stykke videre…
Vi havde en rigtig god sommerlejr, og det var dejligt at se spejderne i
alle grene i fuld aktivitet på hver deres måde, se hvor hurtigt de nye
lærer at sove i telt, hvor dygtige juniorerne er til at lave mad på bål,
hvor flotte køkkenborde tropsspejderne kan lave i et snuptag til hele
gruppen, og hvor mange kræfter og hvor meget erfaring lederne har.
Nu skal vi i gang i alle grene med det nye spejderår. Vi skal have taget
særlig godt imod de nye i hver gren, så de føler sig velkomne og falder
hurtigt ind. Vi skal som gruppe arbejde med at videreudvikle vores
ambitioner, vores holdånd og forenkle vores arbejdsgange, hvor det er
muligt.
Vel mødt til et nyt spejderår med masser af Kammeratskab, Ansvar,
Friluftsliv, Sjov og Udfordringer. Jakob og Sambur
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2.

Birkerød
Gruppe

Gruppelederne har ordet:
Samtidig med at spejdere verden over i år har fejret, at det er
100 år siden en gruppe drenge i England startede
spejderbevægelsen, har en lille gruppe spejdere i Danmark også
forberedt sig på at holde jubilæum i år. Det er nemlig sådan at
vores egen seniorklan “Birkerød Bjørne” kan holde 50 års
jubilæum. Dette bliver fejret den 8. september, hvor alle nye og
gamle bjørne er inviteret til stor jubilæumsfest. Til festen vil både
være dem som var med til at starte klanen i 1957 og dem som
netop er begyndt på deres seniortid. Et stort tillykke til bjørnene
herfra. Vi sætter stor pris på vores gamle, store, traditionsrige
klan, som gennem tiden har givet mange unge spejdere gode
oplevelser og udfordringer.
September er også måneden hvor hele gruppen samles til en
hyggelig oprykningsdag ved hytten, måneden hvor vi skal ud at
vandre for at samle penge ind til at bygge 100 skoler i Angola,
måneden hvor Roverne tager til Dueoddemesterskaberne i
terrænkroket, samt måneden hvor vi, sammen med
repræsentanter fra resten af landet, deltager på korpsrådsmødet i
Odense. Her skal den nye korpsledelse vælges og der skal snakkes
om korpsets fremtid.
Til sidst vil vi bare sige tak for en rigtig god gruppesommerlejr ved
Dehnshytten i Vordingborg. Det var dejligt at være på tur med så
mange af jer i en hel uge.
Mange spejderhilsner
Pernille og Pernille
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B
Afsender

1. Birkerød: c/o Grethe Holm, Ludvig Jensensvej 30, 3460 Birkerød
2. Birkerød: c/o Poul-Henrik Appelqvist, Ludvig Jensensvej 22, 3460 Birkerød
Eftersendes ikke ved vedvarende adresseændring, men tilbagesendes med oplysning om den nye adresse

TELEFONLISTE

Ravnsholt Divisions hjemmeside: www.ravnsholt.dk
1. BIRKERØ D G RUP P E - w w w .1b .d k
Ulve flo kke n :
M L: Lene F riis
M L: S øren Ry e (Tantor)
Ju n io rflo kke n :
JL: Ras m us Rahbek (Rik k i)
T ro p p e n :
TL: M ads Rønnes t
TA : K ris tian Dreholm
TA : David Hans en
TA : M ads Nilaus en
TA : S une Ingvards on
M o h a w k:
P L: M ik k el G arly Hans en
P A : M athias Håk on-M os e
S io u x :
P L: Jac ob A ndreas Johans en
P A : F rederik Rom
Birke rø d Bjø rn e :
K L: Jeppe A rns dorf P eders en
Birke rø d Ro ve r:
K L: Rolf Ingvards on
G ru p p e le d e lse :
G L: Jak ob B raad
G L: Lis beth G arly
G A : Jens Thy ges en (K aa)
G A : G rethe Holm
Be styre lse sfo rm a n d :
Lars W . Nis s en
Ka sse re r:
Lene Junk er W iberg
Hytte (ve d lig e h o ld e lse )
Jens Rahbek
A nnem arie Jens en
Hytte (u d lå n ) +
(annem ariejens en@ pc netk om .dk )
re n g ø rin g sa n sva rlig :
Re n g ø rin g sa n sva rlig :
V ibek e Ly ngby e
M a trie lm a n d :
M ads Rønnes t

m o b il
61 28 38 09
31 95 42 45
28 59 57 52
26 22 97 21
26 73 76 22
61 35 31 77
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

fa stn e t
45 81 60 09
45 81 15 85
45 81 22 70
45 81 49 05
45 81 27 94

45
45
45
45

82
82
81
81

46
06
34
52

42
67
27
47

45
45
45
45
45
45
45
28 59 57 53 45

82
82
82
81
81
82
82
81

42
46
05
71
60
81
09
22

70
42
60
09
09
13
54
70

45 81 11 14
26 22 97 21

m o b il
2. BIRKERØ D G R UP P E - w w w .2b irke ro d .d k
Blå m e jse r (m in i):
M A : K aren M arie Leffers (B om )
28 79 85 45
M A : Tina B onne K ris tians en (F ugl)
25 36 34 53
M A : S igne Dy rberg
28 49 59 99
S p ire r (ju n io r):
JL Henning Hviid (Tavi)
JA : S tine Dalbro Thom as en (Dum le)
22 45 07 90
T o b itte n (tro p ):
TL: M arie Jens trup (E ra)
61 30 01 36
TA : Rik k e Rønnes t
51 90 12 04
S va le n :
P L: Rik k e S ofie P eters en (Trunte)
60 12 35 37
P A : K irs tine B erg Jørgens en (F niller) 26 13 65 88
G le n te n
P L: S im one P ors borg Hans en
23 29 29 79
P A : Chris tine E gå S k ovbjerg
29 66 17 45
Birke rø d Bjø rn e :
K L: Cam illa M ørc h P eders en (K as k a) 25 39 61 51
G ru p p e le d e lse :
G L: P ernille W ürtz Ly ngby e
29 72 52 36
G L: P ernille P eders en (M åne)
51 90 19 11
Be styre lse sfo rm a n d :
P oul-Henrik A ppelqvis t (M uvin)
40 90 33 74
Ka sse re r:
P hilip Dam
Hytte m o r:
M ette P alm (m ette.palm @ get2net.dk )
M a te rie lfo rva lte re :
S ine og Lars Jørgens en
22 57 51 57

fa stn e t

45 81 83 83

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

45 82 04 67
45 82 97 00

