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Bardunen ønsker alle en rigtig
glædelig jul og et godt nytår!

Billede fra troppenes juletur i november. Foto: Rasmus Rahbek
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Kære alle i 2. Birkerød

Vi holder jo af den – den der december måned, men det er lige før man
bliver forpustet bare ved tanken om alt det man skal nå at hygge i denne
mørke, kolde, travle julemåned. Der skal købes gaver, laves julepynt
hygges med familie og venner, tændes juletræer og laves
juledekorationer og konfekt og julekager, holdes julefester og juleaften
og julefrokost og der skal spises så meget mad, at vi i princippet kunne gå
i hi resten af vinteren …

Men når man så har spist sig mæt i al den gode julemad og derefter lige
har spist nogle æbleskiver og lidt konfekt og en marcipangris eller to og
lige har set hvad der var chokoladekalenderen for i morgen – ja og okay,
også lige for i overmorgen, og man simpelthen ikke længere kan bevæge
sig - ja så er det tid til, bare et øjeblik, at sidde helt stille midt i al
juleræset og trængslen og alarmen og tænke tilbage på minderne fra året
der næsten er gået ...
Vi har tilsammen nået rigtig meget i år. Vi har skudt med kæmpeblider,
taget førstehjælpsbevis, kæmpet med drager, klatret i træer, taget
knivbevis, lavet bål, holdt stor 50 års jubilæumsfest for Bjørnene, været
på gruppetur, spillet terrænkroket, været på kursus, fået nye
spejdervenner, holdt middelalderfest, boet i spejderkollektiv, været på
divisionsture, lavet genbrugspapir, bygget fuglehuse været på sommerlejr
og meget, meget mere.

Tak for i år, vi glæder os rigtig meget til at dele en masse gode
spejderoplevelser med jer i 2008

Glædelig jul og godt nytår til alle
Spejderhilsner fra
Pernille og Pernille

Birkerød
Gruppe2.
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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 december:

1. Titi (Nina) 10 år    2 spejderår
4. Chui (Frederik) 10 år    0 spejderår
5. Marie Louise  9 år    0 spejderår
6. Phao (Rolf) 31 år   22 spejderår
9. Susanne 27 år   18 spejderår
11. Pluto (Stina) 22 år   13 spejderår
12. Emma 10 år    1 spejderår

Martin Michael 23 år   10 spejderår
14. Kamya (Kristian) 22 år   14 spejderår
15. Katrine 16 år    7 spejderår
18. Pep (Julie) 12 år    2 spejderår
21. Ferao (Christopher) 15 år    7 spejderår
25. Rann (Peter) 10 år    0 spejderår
26. Era (Marie) 26 år   17 spejderår
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Birkerød Ulve
H. Chr. Engelsens Flok1.

Hej alle ulve!

Du er sikkert allerede begyndt at skrive ønskeseddel og her er et par
forslag til nyttige ulvejulegaver:

Pandelampe (kan ofte købes til rimelig pris i Netto eller Aldi)
Kompas (Spejdersport har et stort udvalg)
Turrygsæk (også god til skoleudflugter)
Karabinhager (fås i mange farver)
Liggeunderlag (skumunderlag er helt OK)
Rygsæk
Sovepose
Solidt spisegrej (og husk nu navn eller mærke på)
Mug (er altid god at have med i bæltet)
Gruppens T-shirt og / eller kasket (købes hos din leder)

I hele december har vi kun 2 møder:

Den 6.: Juleafslutningsforberedelser

Den 13.: Juleafslutning sammen med forældre og søskende.
Invitation følger

Juletræssalg:

Husk at hvis du hjælper med at sælge juletræer, får et flot mærke. Der
kommer nærmere besked.

Første møde i 2008 er den 10. januar

Masser af hilsener

Rud, Tantor og Pudmini
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Birkerød
Blåmejser2.

Rigtig glædelig december til alle i søde mejser

Så har juletiden sneget sig ind på os.
Det skal blive en rigtig hyggelig tid hvor I bl.a. skal lære at skrive med
koder – måske endda skrive hemmelige julekort med koder? Vi skal også
pynte hytten op og lave guirlander i kuldene, vi skal læse højt for
hinanden og vi kommer til at fokuserer på samarbejdet i kuldene – ja der
er præmier til de kuld, som er rigtig gode til at samarbejde.

Husk at tage godt på med vintertøj, husk vanter, huer og halstørklæder
og tag også gerne en lille lommelygte med, for hvem ved? Måske skal vi på
opdagelse i vintervejret.

Månedens møder ligger
Torsdag d. 6/12
Torsdag d. 13/12
Torsdag d. 20/12 På dette sidste møde inden juleferien skal vi hygge med
æbleskiver og historiefortælling. Desuden er forældre, søskende,
bedsteforældre og venner og veninder velkomne til at komme forbi til
varm saftevand eller gløgg og hygge fra kl. 18.30.

I januar er vi så heldige at vores rare og dygtige tropsspejdere gerne vil
hjælpe til med at arrangere møderne. De vil lære jer at binde mange seje
knob og at bruge kort og kompas. Der vil komme mere information i næste
“Bardunen”. Men I kan regne med at vi har besøg af tropsspejderne på
første møde efter nytår d.10. januar.

Til sidst en vigtig besked til forældrene: Husk at optage dagens afsnit af
julekalenderen, når jeres piger er til spejder. Uden det bliver det ikke
rigtig jul.!

Varme spejderhilsener med ønsket om en god jul og et godt nytår fra
Bom og Trille
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Birkerød Juniorer
         Marianne Wieses Flok1.

Hej Drenge

December nærmer sig og vi skal nå en masse spændende aktiviteter
inden vi skal holde juleferie og fejre nytår.

6. december:
Førstehjælp ved Naulakha – Dobbelt halvstik
8.-9. december:
Juletræssalg – I hører nærmere!
13. december:
Koder ved Naulakha – Trompetstik
20. december:
Juleafslutning i Naulakha

Det går snart mod lysere tider og når vi
mødes igen efter jul og nytår skal vi i
gang med et nyt og spændende
halvårsprogram, som I snart vil blive
præsenteret for. Det vil være fyldt
med spejder-aktiviteter som på mange
forskellige måder vil udfordre jer og
jeres viden og færdigheder – samt ikke
mindst jeres evner til at samarbejde
både i og på tværs af banderne.

Nyd december og de hyggelige, mørke
aftener.

I december skal tigerne gøre rent og
rydde op efter møderne.

Husk at være klædt efter
vejret! – Spejderliv er
friluftsliv – også når det er
mørkt og koldt udenfor :o)
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Birkerød Trop
Svalen2.

Hey tropstøser

Så blev det december måned, julen nærmer sig, og måneden skal i høj
grad bruges til at hygge.

For at skabe den rigtige stemning, bringer vi her et lille juledigt.

1. Året er nu snart til ende
Vi skal lys på træet tænde
Stjernen lyser højt mod nord
Mon vi alle på Ham tror?

1. Børn vil synge julesange
Både de korte og de lange
Gaverne så sirligt pakket
Mor og far har sammen snakket

3. Hvor er den gode julemand?
Er han mon kun i vor forstand?
Skal vi alle sammen være
Skal vi tænke på vor kære

Derudover vil vi i staben gerne ønske jer alle en god december måned
samt en glædelig jul og et godt nytår.

Kærlige julehilsner fra Staben

4. I denne søde juletid
Har vi alle glemt vor strid
Det er hjerterne der tæller
Og det for os alle gælder

5. Vi skal alle huske på
At vi selv engang var små
Denne tid er god og kræver
At vi alle hjertet hæver

6. Lad os nu for denne gang
Høre børnenes glade sang
Vi skal tænke vi skal lytte
Vi skal aldrig glæden bytte
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Birkerød Trop
Tobit2.

Hej Anja, Louise og Rebecca,

Vores små ynglings svaler, det vil i jo altid være. ☺

Så er det jo lige om lidt Sofie og jeg stopper i troppen.
Men jeg vil nu lige sige at det har været rigtig sjovt. Nu
må I 3 lave en ny og dejlig Svale. I har en masse ideer og
sjove påfund så det bare med at få det ud i livet.

Så hold humøret og jokerne høje og nyd (spejder)- livet.
Der er bare så mange muligheder, grib dem nu, mens I
kan!

Himlen er blå, det er I også.

Knus Jeres PLA ’er
Sofie og Rikke

Mod på mere, mod på selvstændighed.



9

Birkerød
Bjørne

Logik for en bjørn:
En summen betyder noget. Man hører ikke sådan en
summen, kun sum sum sum og sum, uden at det betyder
noget. Hvis der er en summelyd, så betyder det, at der er
nogen, som laver en summelyd, og den eneste grund, der
er for nogen til at lave en summelyd, er så vidt jeg ved ,
hvis man er en bi. Og den eneste grund, hvorfor man er
en bi, er så vidt jeg ved, for at man kan lave honning. Og
den eneste grund til at lave honning er, for at jeg kan
spise den.

Juleprogrammet:
D. 8 er der Divijulefrokost
D. 16 er der konfektmøde
D. 22 er der BjørneJulefrokost
D. 27.-30. er der Söder

Kristian har aben!

P.Plys
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Birkerød
Gruppe1.

Gruppelederne har ordet:

Blå Sommer – for nogle spejdere, ledere og forældre et ukendt
begreb, men for os, der var med sidste gang i 2004, er det
forbundet med en stor oplevelse. Blå Sommer er betegnelsen for
korpslejrene i Det Danske Spejderkorps. De afholdes hvert 5. år,
og dermed er næste gang i år 2009. Det foregår på DDS’s grund,
Stevninghus, i Midtjylland, hvor der på en flad mark rejses telte,
der huser 15.000 spejdere, dvs. en by på størrelse med Birkerød!

At være af sted med sine spejderkammerater og ledere i en uges
tid sammen med andre spejdere fra hele Danmark er noget
ganske særligt. Man oplever de store fælles arrangementer ved
åbning og afslutning af lejren, man deler lejrlivet med sin gruppe
og man kan møde spejdere fra andre dele af verden. I 2004
besøgte jeg sammen med min søn den mongolske spejdergruppe,
der deltog. Vi besøgte en transportabel hytte med kakkelovn, som
de mongolske nomader bor i, når de rejser rundt på stepperne, og
vi fik lov til at købe en meget flot mongolsk hat. Man kunne skyde
til mål med bue og pil og lave balanceøvelser på en bom, der
imiterede en hest, idet de mongolske drenge lærer at ride fra små
og deltager tidligt i store væddeløb.

Tropsspejderne fra 1. Birkerød havde taget initiativ til at bygge
en mørkelagt labyrint i 5 etager sammen med 100 andre spejdere.
De knoklede dag og nat, blev færdige med projektet, modtog en
fornem sølvøkse for deres indsats og labyrinten blev forevist for
samtlige lejrdeltagere, da vores juniorleder, Rasmus, kravlede
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Birkerød
Gruppe1.

igennem den med kamera på hovedet, og det blev direkte
transmitteret på storskærm.

Som forældre kan man melde sig som hjælper på Blå Sommer. Jeg
hjalp for eksempel til med madtjansen i én af underlejrene og
besøgte 1. Birkerøds lejr flere gange. Det var både hyggeligt og
meget meningsfuldt at deltage, og man ser rigtig mange “gamle”
spejdere deltage gang på gang, fordi de ikke kan lade være!

Hermed er inspirationen givet videre til spejdere og forældre i 1.
Birkerød. Tag med på Blå Sommer i 2009 og oplev det store
fællesskab og de store projekter sammen med 15.000 andre
danske spejdere. Sæt X den 15.-23.7.2009. De første informationer
er begyndt at komme – følg med på opslagstavlen i Naulakha.
Sloganet for næste Blå Sommer er:

Vi kan – vi tør – vi gør!

På gruppeledernes vegne,
Lisbeth

PS Vi vil gerne ønske alle spejdere, ledere, forældre og venner af
1. Birkerød en glædelig jul. Vi ser frem til 2008, hvor vi sammen
vil få mange flere sjove, spændende og hyggelige oplevelser i
spejdernes fællesskab.



TELEFONLISTE
Ravnsholt Divisions hjemmeside: www.ravnsholt.dk

mobil fastnet
Ulveflokken: ML: Lene Friis (Pudmini) 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 Wodstrup 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 Wagner 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 Wiberg 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 Würtz 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


