
Bardunen

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

15. årgang nr. 10 November 2007

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

Husk
2. Birkerøds fantastiske Andespil

Torsdag den 8. november klokken 19
i Sjælsøskolens kantine

Alle er velkomne
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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 november

2. Kaska/Kano (Camilla) 23 år  15 spejderår
Bølle (Nine) 29 år  21 spejderår

3. Linea 8 år   0 spejderår
Victor 15 år   5 spejderår

5. Tippe (Mette) 12 år   4 spejderår
9. Charlotte  9 år   0 spejderår
10. Cecilie 11 år   3 spejderår
12. Won Tolla (Mikkel) 17 år   5 spejderår
14. Chikai (Adam) 12 år   5 spejderår

Pippi (Natalie) 31 år  20 spejderår
16. Trine 10 år   0 spejderår
17. Galago (Sophus)  8 år   0 spejderår
18. Freja 11 år   3 spejderår

Dumle (Stine) 23 år  11 spejderår
19. Glip (Kasper)  9 år   0 spejderår
21. Bimbo (Pernille) 23 år  14 spejderår
23. Bum (Karen) 22 år  14 spejderår

Chua (Emil)  9 år   0 spejderår
28. Fossa (Christian) 12 år   2 spejderår
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Birkerød Ulve
H. Chr. Engelsens Flok1.

Hej alle ulve!

I november skal vi fortsætte med at arbejde med kort og kompas
og vi slutter af med at afprøve færdighederne på et
orienteringsløb.

Vi skal lære om førstehjælp og så må vi ikke glemme, at
december måned nærmer sig, så vi skal også lave overraskelsker
til forældrene, når de kommer til vores juleafslutning den 13.
december.

Planen for november ser sådan ud:

Den 1.: Førstehjælp

Den 8.: Førstehjælp

Den 15.: Kort/Kompas

Den 22.: Juleafslutningsforberedelser

Den 29.: O-løb

Kære ulveforældre!

Vi sender en e-mail ud til alle et par dage før hvert møde. Her
giver vi praktiske oplysninger om næste møde; f.eks. ændret
mødested, at vi skal være udendørs uanset vejret eller at man
skal medbringe noget særligt. Hvis I af en eller anden ikke
modtager disse e-mails, vil vi meget gerne vide det, da det er
vigtigt for os at kunne give beskeder med forholdsvis kort varsel.

Husk også, at vi er udendørs til alle møder (måske ikke hele tiden
her i vintermørket), så det er vigtigt med overtøj og sko efter
vejret.

 Mange hilsener Rud, Tantor og Pudmini
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Birkerød
Blåmejser2.

Kære Blåmejser!

Så er oktober allerede fløjet af sted. Vi har været på løb
med drengene, det håber vi i syntes var rigtigt sjovt. I har
i taget knivbevis og nogen af jer har taget savbevis.
Den 25. oktober blev I døbt og opdelt i kuld. Så nu har i
allesammen spejdernavne, og vi håber at i er blevet
glade for dem.
I november skal vi lave en masse ting, der har noget med
mørke at gøre. Vi skal blandt andet ud og se på
stjernebilleder og på løb, så husk at tage tøj med der
passer til vejret.

Planen for november er:
1. Møde
8. Andespil, Blåmejserne mødes ved hytten kl. 17.30.
15. Møde
22. Møde
29. Møde
 
Spejderhilsener
Trille og Bom

P.S Husk at melde afbud når i ikke kan komme.
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Birkerød Juniorer
         Marianne Wieses Flok1.

Hej Drenge

Nu er det for alvor blevet efterår og vi skal lave en masse spændende ting
i mørket omkring Naulakha og i Bistrup Hegn på vores møder i november.

1. november:
Pioner ved Naulakha – Engelsk Knob
8. november:
Kort og kompas ved Naulakha – Flagknob
15. november:
Orienteringsløb – vi mødes ved p-pladsen ved Naturskolen på Bistrup
Hegnsvej
16. – 18. november:
Hyttetur! I hører nærmere
22. november:
Førstehjælp ved Naulakha – Tømmer stik
29. november:
Træning ved Naulakha – Dick Turpins Knob

Nu er I samlet i banderne med både bandeledere, assistenter og alle I
andre glade spejdere. I banderne er I alle sammen præcis lige vigtige for
at jeres bander bliver gode og sjove at være med i. Det I hver især gør for
at hjælpe hinanden, støtte hinanden, og for at gøre jeres samarbejde i
banderne til noget, der både er sjovt og lærerigt, er det, der gør lige
netop jeres bande til noget ganske særligt, som I sammen kan være stolte
af.

I november skal løverne gøre rent og rydde op efter møderne.

Mange spejderhilsner fra

Rikki og juniorstaben
  Husk at være klædt efter vejret! – spejderliv er friluftsliv!
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Birkerød
Spirer2.

2. Birkerød Spirer

Nu er det rigtig blevet efterår, bladene er faldet af træerne, det er blevet
koldere og mørkere. Man kan tydeligt mærke at naturen gør sig klar til
endnu et forår, det gør den ved at hvile ud og samle kræfter, til alle de nye
skud, blomster og frugter der skal laves til næste år.

Vi Spirer har brugt efteråret på at lave fuglehuse, helt i vores genbrugsånd,
vi har nemlig kun brugt rester af træ og søm fra hyttebyggeriet, okay, vi er
ikke snedkere kan man se, men jeg er sikker på at fuglene kan bruge dem
☺

Vi fik også høstet noget af eftersommerens frugter og bær. Der blev både
lavet brombærsyltetøj og æblekage, så meget at vi endda kunne forære
noget væk.

Vi har også fået lavet genbrugspapir af gamle aviser og vand.

I november skal vi lave en masse omkring mørke, i mørke. Det bliver
spændende og måske også lidt uhyggeligt, uhaa.

8. november har vi vores årlige andespil, med en masse præmier og hygge.

November kan også byde på sne, er chancen der, griber vi den straks og
bygger en snemand.

Husk altid at tage varmt tøj med, vi kommer til at være udenfor en del.

Hilsen
Pippi, Niko, Pif og Tavi.
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Birkerød Trop
Tobit2.

Kære Tobitter

Efter ikke at have haft noget indlæg i oktober nummeret af bardunen, vender
vi stærkt tilbage her i november udgaven, som et af de få lyspunkter i en
ellers meget mørk efterårstid ☺

November byder på en hel række af sjove, hyggelige, udfordrende og
spændende arrangementer, og måneden starter jo faktisk med, at vi alle
sammen er sammen i tropskolle fra d. 30. oktober til d. 2.november. Dette
har I forhåbentlig allerede hørt en masse om, og vi regner bestemt med at få
nogle hyggelige dage sammen med jer i hytten, hvor vi kan lære hinandens
hverdag at kende.
Lige efter tropskolle, dvs. fra d. 2. til 4. november, er det blevet tid til at
tage på Efterårsarrangement sammen med resten af troppene i divisionen.
Dem af jer der skal med er forhåbentlig allerede tilmeldt på nuværende
tidspunkt.

I ugen efter efterårsarrangementet er der pla- og tropsmøde. Temaet på
tropsmødet er mørke, og I skal derfor huske at have en lommelygte med.
Derudover opfordres I alle til at invitere en veninde med til tropsmødet. Det
behøver ikke være én der har lyst til at starte til spejder, det er nok, at hun
har lyst til at opleve, hvorfor vi har det så sjovt sammen - os der er spejdere.

Dagen efter tropsmødet, altså torsdag d. 8. november, er dagen for det årligt
tilbagevendende Andespil, der i år holdes på Sjælsøskolen. Som de tidligere
år er vi i troppen også i år ansvarlige for at lave, medbringe og sælge kage.
Så vi håber, at I er klar på at lave nogle lækre kager eller evt. overtale jeres
mødre til at gøre det.

Resten af møderne i november er almindelige patruljemøder. Men i slutningen
af måneden er der endnu en tur, dette er den årligt tilbagevendende juletur,
som I år ligger fra lørdag d. 24. til søndag d. 25. november. I burde have fået
en invitation, og ellers er den lige på trapperne.
Det var vist alt, hvad der var på programmet i november. Vi glæder os som
altid til at se jer i løbet af måneden.

Hilsner fra Staben
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Birkerød
Gruppe1.

Gruppelederne har ordet:

Vi kan med stolthed berette, at David Hansen, der har været
tropsleder i 1. Birkerød, er blevet valgt til DDS’s korpsledelse. Vi ser
dog frem til, at David stadig vil være aktiv i 1. Birkerøds bestyrelse,
når han vender hjem fra studieophold i USA, og således kan være med
til at bygge bro mellem det daglige spejderarbejde og korpsets
ledelse. Og vi er sikre på, at David vil tilføre gode idéer og spændende
vinkler under ledelsens arbejde.

Som flittige læsere af Birkerød Avis måske har bemærket, så er Poul-
Henrik Appelqvist fra 2. Birkerød blevet genvalgt til korpsledelsen, så
Birkerøds spejdergrupper tager vores tørn på korpsplan. Poul-Henrik
fremhæver i interviewet som én af begrundelserne for sit engagement
i spejderarbejdet det forpligtende fællesskab, hvor børn kan mødes
og dyste, uden at det kun drejer sig om at være den bedste.

Spejdere dyster til tider mod sig selv – det gør man f.eks. når man
drager ud på vandreturene, som fandt sted i september måned. I 1.
Birkerød blev der gået 5, 10, 20, 30 og 100 km. Når nyoprykkede
juniorer klarer de 30 km, selvom det var hårdt for nogle til sidst (men
så var der heldigvis en leder, der var god til fodmassage), og når en af
vores ledere, Rasmus, klarer 100 km med kun lidt søvn og på trods af
en til tider vanskelig rute, ja, så har man vundet over sig selv, og
selvværdet vokser - sammen med det kammeratskab, der næres
undervejs på turen.

Mange tak til de forældre, der helt bogstaveligt nærede fællesskabet
på gåturene! Det er den slags hjælpende hænder, som vi har god brug
for, og som giver meget tilbage i form af gode oplevelser med vores
gæve spejdere. Vi hører, at de blev rigtig godt trakteret!

Jakob og Sambur
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Birkerød
Gruppe2.

Kære alle i 2. Birkerød

Årets Andespil står for døren. Det plejer jo at være en
aften, hvor der kommer rigtig mange spejdere, ledere,
forældre, bedsteforældre, søskende og andre der har lyst
til at være med til en hyggelig omgang banko, så vi
glæder os meget til at se rigtig mange af jer.

Så er vi rigtig glade for at vores materielrum næsten er
færdigt. Det bliver rigtig dejligt, at kunne være i hytten
uden at skulle falde over vores telte, patruljekasser og
værktøj.
Og hvis det så også var sådan, at alle ville huske lige at
rydde op efter sig selv og lige svinge kosten når man har
været i hytten, så kunne det jo blive et helt rart sted at
komme – det må kunne lade sig gøre…

Vores kaffemaskine desværre gået i stykker, så hvis der er
nogen derude der er så heldige, at have fået en ny
kaffemaskine, men stadig har en gammel der virker og
ikke skal bruges til noget, så byder vi den gerne
velkommen i vores hytte

Mange spejderhilsner
Pernille og Pernille
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2. Birkerød Gruppe
inviterer til årets

ANDESPIL
Onsdag den 8. november 2007

kl.19.00 i Sjælsøskolens kantine

Vi spiller 6 spil + 1 ekstra spil.
På ekstraspillet er præmien årets store købmandskurv.

Derudover er der række- og sidegevinster.

Alle er velkomne – så tag familien og vennerne med.

Er I forhindret i at komme er der mulighed for at deltage
i “Fjernstyret banko”, med chance for at vinde vin og ænder.

Der vil være salg af øl, sodavand og kage.

På gensyn
Gruppestyrelsen



TELEFONLISTE
Ravnsholt Divisions hjemmeside: www.ravnsholt.dk

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:
MA: Signe Dyrberg 28 49 59 99

Spirer (junior): JL Henning Hviid (Tavi) 45 81 83 83
JA: Natalie Strandman Elsted (Pippi) 22 16 31 11 36 44 57 03
JA: Laura Evald (Nico) 51 55 41 58 45 81 60 90
JA: Stine Overgaard Dahl (Pif) 30 22 65 63

Tobitten (trop): TL: Signe Ravn-Højgaard (Garderobe) 25 31 96 70
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: Nina Mørch Pedersen 20 77 45 30
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


