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D E T  D A N S K E  S P E J D E R K O R P S

15. årgang nr. 9 Oktober 2007

1.  O G  2. B I R K E R Ø D  G R U P P E R

Kære 1. og 2. Birkerødder,

Efteråret er over os, og oktober byder blandt
andet på ferie. Men der er masser af spejder
på programmet alligevel, så husk at bladre
hele Bardunen igennem.
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Birkerød
Gruppe2.

Gruppelederne har ordet:

Så er det blevet oktober, og efteråret sniger sig for alvor
på. Regntøjet skal måske lidt oftere frem, men hvad gør
det, når der til gengæld kan hoppes i vandpytter og visne
blade. Og hvad gør det at vejret bliver koldere og dagene
mørkere, når vi hver uge har et lyspunkt at se frem til,
nemlig spejdermødet! Her får man varmen i gode venners
selskab og glade pigeansigter lyser op, så man helt
glemmer mørket udenfor.
Der er det at jeg tænker på, hvor heldig jeg er, at jeg er
spejder. Og jeg tænker på alle de nye og gamle spejdere i
2. Birkerød, og smiler ved tanken om alle de gode
oplevelser der venter dem.

I spejderloven står der bl.a. at man skal værne om
naturen, være hensynsfuld og man skal tage medansvar i
samfundet. Månedens tema for hele gruppen er Miljø og
Genbrug, en begyndelse til at spejderne kan lære at tage
ansvar for og passe godt på vores jord.

Spejderhilsner fra Pernille og Pernille
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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: bardunpost@gmail.com

Fødselsdage i oktober

1. Christiane 17 år  9 spejderår
Chili (Anne-Sophie) 10 år  1 spejderår

2. Rikki (Oliver) 10 år  1 spejderår
Lars Dideriksen 32 år 22 spejderår

4. Eline 12 år  4 spejderår
5. Lene 39 år  1 spejderår
6. Splint (Sasha) 15 år  5 spejderår
10. Miko (Christine) 16 år  9 spejderår
12. Ikki (Bowie)  9 år  0 spejderår
13. Vims (Anne Katrine) 30 år 19 spejderår
15. Rud 27 år  0 spejderår

Karait (Frederik) 10 år  2 spejderår
25. Bounty (Charlotte) 23 år 13 spejderår
26. Bellis (Tea) 13 år  2 spejderår
31. Papaya (Cecilie)  9 år  1 spejderår
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Birkerød Ulve
H. Chr. Engelsens Flok1.

Hej alle ulve!

Nu, hvor I er blevet rigtig gode til det med bål, skal vi til at lave
andre spændende ting.

Planen for oktober ser sådan ud:
D. 4.: Vi skal på byløb sammen med blåmejserne fra 2.

Birkerød. Tiden er som sædvanlig 17 – 19, men I får
nærmere besked om, hvor vi mødes.

D. 11. Vi skal arbejde med kort og kompas
D. 18. Efterårsferie
D. 25. Intet møde fordi vi skal på…..
D. 26.–28. Gådefuld, mystisk, udfordrende, spændende og måske

endda lidt uhyggelig efterårstur til Holte…..
Nærmere besked følger

Kære ulveforældre!

Der er mindst en 5 – 6 af ulvene, der har skåret sig på deres dolke,
fordi skeden går i stykker, når de sætter dolken på plads. Det er
ikke fordi, drengene gør noget galt – der må være en
fabrikationsfejl eller en svaghed i læderet. Vi anbefaler, at de,
der har problemet, tager dolkene med tilbage til Spejdersport og
får skederne byttet.
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Birkerød Ulve
H. Chr. Engelsens Flok1.

Vi beder af flere grunde om, at I melder afbud, hvis jeres søn ikke
kommer:
Det letter vores arbejde, når vi ved, hvor mange vi kan forvente
til et møde – særligt hvis vi ikke lige mødes i Naulakha.
Når en ulv har været 10 gange i træk til spejdermøder (ikke
weekendarrangementer), får han en mødeknap. Hvis man
glemmer at melde afbud, starter vi forfra med at tælle og det er
ret ærgerligt at være nået til gang nummer 8 eller 9 og så skulle
tilbage til 0. I langt de fleste tilfælde er det jo forældrene, der
har glemt afbuddet – ikke ulven.

I kan melde afbud på telefon, sms eller mail og det gælder hver
gang; også ved ’faste’ afbud som f.eks. filmklub eller lejrskoler,
hvor alle fra klassen skal melde fra.

De 5 nye bander er kommet rigtig godt i gang og er ved at lære,
hvordan man fungerer som bande og i en bande. Vi har som
ledere imidlertid erfaret, at det ville være rigtig godt, hvis vi til
hvert møde kunne få en eller to forældre til at give en hånd med,
så vi får mulighed for at ’mandsopdække’ banderne. Det vil altid
være banden, der skal løse en given opgave, så det kræver ingen
spejdererfaring at deltage. Eksempler på opgaver kunne være: gå
med banden på orienteringsløb; hjælpe med at løse koder eller
binde knob. Se i halvårsprogrammet, om der er en særlig
aktivitet, du kunne have lyst til at hjælpe med og ring eller mail,
hvis du vil tilmelde dig / vide mere.
Husk altid at læse mails, for især mødesteder kan variere.

Mange hilsener Rud, Tantor og Pudmini
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Birkerød
Blåmejser2.

Kære Blåmejser

Så er første måned af spejderåret allerede fløjet afsted. I
september fik i taget bålbevis, det var i rigtig gode til.

I oktober skal vi på kæmpeløb med ulveungerne, I skal tage
kniv- og savbevis, og den 25. er det vigigt at i kommer, for
der får i jeres spejdernavne og kuld at vide. I uge 42 holder
vi efterårsferie, ligesom i gør med skolen, så der er der ikke
møde.

I november skal vi lave mange spændende ting, som stadig
er lidt hemmelige – men vi vil gerne bede jer om at tage et
syltetøjsglas med hver, til næste møde, det skal vi nemlig
bruge 1. November.

Den 8. november er der Andespil for hele familien, information
følger. Hovedpræmien er her en købmandskurv som I skal
lave, I skal derfor hver medbringe en lille ting til 10 eller 20
kr. som skal lægges i kurven. I skal have afleveret den lille
ting til os, senest den 1. november.

Spejderhilsner
Bom og Trille

Kalender for oktober
Dato Plan
4. Løb med ulveungerne 
11. Kniv og savbevis
25. Dåb
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Birkerød Juniorer
         Marianne Wieses Flok1.

Hej Juniorer,
Så kom I godt i gang! På jeres første møde som ny junior-gruppe
fik I både klatret i træer og lavet lækker mad på bål til jer selv
og hinanden. Et godt skridt på vejen til at blive et team, hvor alle
hjælper alle.

I oktober skal vi lave en masse spændende ting:
4. oktober:
Båltænding ved Naulakha - hesteknude
11. oktober:
Pioner også ved Naulakha – dobbelt halvstik
18. oktober:
Efterårsferie – intet møde
25. oktober:
Træning! Ved Naulakha - pælestik
27. og 28. oktober:
JUPLAT – weekend for bandeledere og bandeassistenter. I hører
nærmere.

Vi er alle sammen forskellige og kan forskellige ting, og et af de
vigtigste elementer i at blive et godt team er, når I anerkender
hinandens forskellige styrker og udviklingspotentialer – altså også
de ting, som I kan blive endnu bedre til.

Husk, at vores tema for efteråret er: Hurtigere, højere, længere!

- Og så er det i oktober blevet Tigernes tur til at gøre rent efter
møderne i Naulakha…

Mange spejderhilsner fra Rikki og juniorstaben
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Birkerød Trop
Svalen2.

Til alle de smukke og tapre svaler,
Som kommer straks når kongen befaler
Hurtig som lynet og frisk som en brise
Kommer de flyvende blot for at vise
Hvor hurtigt og svært det at svæve er
Og at det blå faktisk alle klæ’r
Når vinteren kommer tørklædet varmer
Det smilende smil alle rammer
Frisk og frejdig kommer vi hér
For det er her det hele sker.
Kagen de mestre, et evigt ritual
Men hvem mon denne kage bage skal?
Louise starter med den første af slagsen
Så kommer Reb , Sof og Rik med resten.

Knus jeres Y-N-D-I-G-E PLA’er :D
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Birkerød
Bjørne

P.Plys

Hej Bjørne!
Velkommen hjem fra en dejlig Kolleuge med krydser, boller og
stjerner i banken og saftige rygter og ikke mindst fest og hygge!
Til alle os små bjørne der er blevet lidt for magelige, har denne
lille bjørn i tæt samarbejde med P. Plys udarbejdet et
motionsprogram med tilhørende sang. Den går sådan her……

Op ned op….
Kom så bøj stræk op igen nu bliver jeg sund og glad, op ned bøj og
stræk nu får jeg lyst “smask smask” til mad.

Jeg er slikmund lidt for rund og jeg ved at jeg, får en mægtig
appetit når jeg rører mig.

Jeg er tyk fed og stolt derved, det gør slet ikke spor.  For bøj
stræk op ned op gør appetitten stor.

Kom så op ned se nu her jeg føler mig så rig, jeg har nemlig GD,
DP og BANG ☺
Når jeg er sulten som en bjørn, er jeg temmelig lykkelig!

Men nu skal det ikke være hårdt arbejde det
hele, vi skal nemlig nå en masse sjovt
i oktober!
Den 3. er der storklanmøde, den 7. skal vi
på svampetur og den 27-28. skal vi på
sommer/vintertidstur. Det bliver
mægtigt!!!
Laura har Aben!
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Birkerød
Gruppe1.

Gruppelederne har ordet:

Her kommer et par glimt fra en ganske særlig dag, nemlig “Reload”, de
danske spejderes fælles festdag i anledning af 100 års jubilæet, hvor
10.000 spejdere var på forskellige løb rundt i Roskilde og dernæst til
afsluttende “lejrbål” om aftenen på Dyrskuepladsen. En håndfuld af 1.
Birkerøds ledere og forældre stod for en post på ét af løbene.

Forestil Jer en 2,03 m høj araber i lange hvide gevandter og med tørklæde
på hovedet vandre omkring på pladsen foran Roskilde Domkirke og på
arabisk spørge efter vej på et kort over Dubai. Det vakte opsigt, og der
var heldigvis mange hjælpsomme spejdere, der lyttede og kom med gode
forslag til, hvordan han kunne løse sit problem (og dermed fik points). Der
var også en stakkels mexicaner under en hat så stor som et møllehjul, der
kun talte spansk, en russisk “babushka” under en tyk pelshat, en stilig
forretningsmand fra Verona og en lettere hysterisk amerikanerinde på
stiletter. Langt de fleste spejdere var ivrige efter at prøve at forstå de
underlige sprog, der blev talt, og prøve at hjælpe - kun få gange ville
lederne, der gik rundt med de mindre spejdere, springe over for at spare
tid. Det får man ingen points for!

På andre løb skulle spejderne stå på ski på rigtig sne, vandre i en ørken på
sand og køre “indkøbsvogns-race” (orienteringsløb på tid). Der var
spændende oplevelser for alle.

Så skal vi sige farvel til Kaa, der per 1. januar 2008 flytter til Norge og
tiltræder en stilling ved Det Norske Spejderkorps med ansvar for
ledertræning:
Kære Jens, på spejdernes, forældrenes og ledernes vegne vil vi gerne
takke dig meget varmt for din mægtige indsats og al den inspiration og
professionalisme, du har givet til 1. Birkerød. Det er et fornemt grundlag
at bygge videre på. Vi ønsker dig alt det bedste i dit nye liv i Norge og
      håber, at vi kan bevare kontakten til dig.
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Birkerød
Gruppe1.

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



TELEFONLISTE
Ravnsholt Divisions hjemmeside: www.ravnsholt.dk

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

B

mobil fastnet
Ulveflokken: ML: Lene Friis 61 28 38 09 45 81 60 09

ML: Søren Rye (Tantor) 31 95 42 45 45 81 15 85
Juniorflokken: JL: Rasmus Rahbek (Rikki) 28 59 57 52 45 81 22 70
Troppen: TL: Mads Rønnest 26 22 97 21

TA: Kristian Dreholm 26 73 76 22 45 81 49 05
TA: Mads Nilausen 22 95 63 03
TA: Jonas Håkan-Mose 22 95 16 91

Mohawk: PL: Christopher W odstrup 22 63 62 00 45 81 92 19
PA: Kevin Grouleff 45 82 42 72

Sioux: PL: Frederik Abildgaard Rom 40 27 26 08 45 81 52 47
PA: Martin W agner 60 82 17 00 45 82 17 28

Birkerød Bjørne: KL: Jeppe Arnsdorf Pedersen 61 70 45 81
Birkerød Rover: KL: Rolf Ingvardson 40 88 69 59
Gruppeledelse: GL: Jakob Braad 40 41 62 65 45 82 42 70

GL: Lisbeth Garly 22 95 16 19 45 82 46 42
GA: Grethe Holm 28 70 71 09 45 81 71 09

Bestyrelsesformand: Lars W . Nissen 45 81 60 09
Kasserer: Lene Junker W iberg 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: Mads Rønnest 26 22 97 21

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): JL Henning Hviid (Tavi) 45 81 83 83
JA: Stine Dalbro Thomasen (Dumle) 22 45 07 90

Tobitten (trop): TL: Marie Jenstrup (Era) 61 30 01 36
TA: Rikke Rønnest 51 90 12 04 

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: Pernille W ürtz Lyngbye 29 72 52 36 

GL: Pernille Pedersen (Måne) 51 90 19 11
Bestyrelsesformand: Poul-Henrik Appelqvist (Muvin) 40 90 33 74 45 82 04 67
Kasserer: Philip Dam 45 82 97 00
Hyttemor: Mette Palm (mette.palm@ get2net.dk)
Materielforvaltere: Sine og Lars Jørgensen 22 57 51 57

1. BIRKERØD GRUPPE - www.1b.dk

2. BIRKERØD GRUPPE - www.2birkerod.dk


