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Tobitterne laver teater

1.

Birkerød
Gruppe

Historien bag 1. Birkerøds juletræssalg på Vasevej.
Juletræssalget udspringer af det gode samarbejde 1. Birkerød i en
årrække har haft med Bistrup-butikkerne samt ikke mindst det
tidligere præstepar i Bistrup Kirke, Christian og Anne. De stod i
spidsen for den hyggelige og traditionsrige Bistrup Sommerfest, der
er blevet afholdt i præstens have på Grundlovsdag igennem 50 år.
Derudover gik de forrest i samarbejdet med Bistrup-butikkerne
omkring bl.a. juletræstændingen på Vasevej den 1. søndag i advent.
Ved dette arrangement har 1. Birkerød bidraget med praktisk
arbejde med at rejse juletræet samt med at sælge æbleskiver og
dele sange ud under arrangementet. Som et supplement til dette
startede 1. Birkerød for nogle år siden juletræssalget, der dels giver
vores spejdere mulighed for at være med til at løse en sjov opgave,
nemlig at sælge træerne, og dels giver en indtjening til gruppen på
omkring 20.000 kr., der går til spejderaktiviteterne i gruppen.
De senere år har butikkerne ikke ønsket at arrangere
juletræstændingen, men vores juletræssalg fortsætter alligevel
ufortrødent.
Husk til næste år at naturligvis køber alle spejderfamilier i 1. Birkerød
samt nærboende onkler, tanter mv. deres juletræ på Vasevej! Sidste
år kom en spejder, der var flyttet fra byen, sågar tilbage til Bistrup
for at købe familiens juletræ ☺
På bestyrelsens vegne,
Lisbeth
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Æressiden

Tillykke siger vi alle til :
Fødselsdage i januar:
2.
3.
7.
8.
9.
12.
22.
26.
29.

Karibu (Emil) 13 år
Kirstine
17 år
Amanda
11 år
Addax (Alfred ) 9 år
Nicole
15 år
Emilie
9 år
Simone
15 år
Simba (Jacob) 20 år
Jakob
33 år

5 spejderår
7 spejderår
3 spejderår
0 spejderår
5 spejderår
0 spejderår
5 spejderår
10 spejderår
22 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

Godt nytår til alle ulve og jeres familier!
Tillykke til alle ulvene med førstehjælpsmærket (og de der
ikke var med den 13. december får det selvfølgelig hurtigst
muligt).
På det allerførste møde i januar får alle, der har været med
til at sælge juletræer, det flotte juletræsmærke, og når vi
har været på ’nat o-løb’, får alle, der er med, Stifindermærket.
Vi skal også prøve at lave sketches, som er en slags små
teaterstykker. Først skal hver bande øve sig og bagefter
optræde for hinanden. Som spejder klapper man ikke, når
nogen har optrådt – man råber et råb som “B R A siger BRA,
V O siger VO, siger BRA siger VO, siger KOLDSKÅL”.
Program for januar:
Den 10.: Sav og kniv
Den 12.: Jubilæumstur til Hillerød. Nærmere besked til
deltagerne følger
Den 17.: ’Nat o-løb’ Vi mødes i en mørk skov; det præcise
sted følger i en mail
Den 24.: Vi laver sketches
Den 31.: Intet møde, da der er vintermarch med
overnatning den 2. og 3 februar
Masser af hilsener
Rud, Tantor og Pudmini

4

2.

Birkerød
Blåmejser

Glædelig jul Blåmejser
Nu har I alle været spejdere i et halvt år. Tiden er gået
hurtigt – ja, vi ledere synes den er fløjet af sted, men det
gør den jo i godt selskab. I dette første halve år har I vist at
i duede til mange seje spejderting bl.a. at tænde bål, bruge
kniv/sav, lave æblefigurer og i har lært at løse og lyse
morsekoder. Her i december har vi bl.a. arbejdet med
figurkoder været på løb i mørket.
Vi har dog i denne juletid også haft tid til at hygge med
højtlæsning, tegning, Lucia-brød og I har vist jeres evner
indenfor guirlande lavning. Vi har haft besøg af de friske
junior-piger og det var rigtig hyggeligt (se billede).
Til januar kommer de rare tropspiger på besøg til møderne.
De vil lære jer at binde knob og bruge kort og kompas. Vi
skal selvfølgelig også lave mange, mange andre ting i januar,
men hvad det er, er stadig hemmeligt ☺ Vi glæder os til at
se jer igen efter jul.
Plan for januar:
10/1 Møde: Knob
17/1 Møde: Knob
24/1 Møde: Kort og kompas
31/1 Møde: kort og kompas

Glade julekram og hop
Bom og Trille
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1.

Birkerød Juniorer
Marianne Wieses Flok

Kære juniorer.
Håber i har haft en god jul og et godt nyt år.
Nu står et nyt, spændende og udfordrerne år foran jer. Det kun
venter på at blive udforsket.
Det giver anledning til en masse aktive aktiviteter i det næste
stykke tid. Vi i lederstaben vil gøre vores for at I juniorer får det
bedste ud at år 2008. Og vi håber at I er friske og beredte til
dette.
Vi ser frem på en sommerlejr i Sverige d. 1.-4. maj
og årets Oak City Rally d. 25. maj
Hurtigere, højere, længere – Vi når målet
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1.

Birkerød Juniorer
Marianne Wieses Flok

Programmet for september ser således ud:
Torsdag den 3. januar - Træning
I får nærmere besked. Mødet foregår i Bistrup hegn
Ugens knob er: Pælestik
Torsdag den 13. januar - Madlavning / kompas
Løverne husk kompas
Ugens knob er: Flagknob
Lørdag den 12. januar - Divisionsarrangement
Kun for tilmeldte. Foregår ved Hillerød
Torsdag den 17. januar - Madlavning / kompas
Tigerne husk kompas
Ugens knob er: Dobbelt halvstik
Torsdag den 24. januar - kort & kompas
Fælles. Mødet foregår i Bistrup hegn
Torsdag den 31. januar - Madlavning
Fælles. Udendørs
Mange spejder hilsner fra Rikki og juniorstaben
Husk at:
- Melde afbud, når du ikke kan komme!
Være klædt efter vejret!
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2.

Birkerød
Spirer

Hej Spirer
Så er vi nået til år 2008 efter en hyggelig december, hvor vi
holdt et par møder sammen med blåmejserne. I januar skal
vi lære at klare os selv på forskellige måder. Vi skal også ud
på orienteringsløb og på det sidste møde skal vi på
geocaching.
Så her er programmet:
Januar
7. klar dig selv – personlige mål
14. klar dig selv - førstehjælp
21. orientering
28. geo-catching
Vi glæder os til at se jer friske som altid!
Spirerhilsner

8 Tavi, Pif og Nico

2.

Birkerød
Spirer

9

2.

Birkerød Trop
Tobit

Hej piger!
Så er juletræet brændt ud og raketterne fyret af!
I denne måned skal I finde jeres lilla bleer og mange-langebange pædagog-sange frem! I skal nemlig træne jeres lederog planlægningsevner ved at arrangere blåmejsemøderne og
derefter afholde dem sammen med minilederne.
Vi håber at det bliver udfordrende og lærerigt for jer og
glæder os til at høre om jeres oplevelser på pla- og
tropsmødet d. 5. februar.
Indtil da kan Spejdersupporten tilbyde døgnservice:
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.

06-12
12-18
18-24
24-06

Tlf.:
Tlf.:
Tlf.:
Tlf.:

25319670
51340978
51329213
61300655

Og nåhr ja, vi har forresten formeret os over julen. Alt det
overflødige julesul har vi samlet til et nyt stabsmedlem:
Velkommen til Kano!
Kærlig hilsen Staben – de fem (Gardas Angels)
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2.

Birkerød
Gruppe

Gruppelederne har ordet:
Kære alle i 2. Birkerød, og i denne omgang særligt til forældrene!
Endnu et år er gået og det nye år, 2008, er skudt i gang med maner.
Som gruppeledere kan vi se tilbage på et år, hvor vi har overtaget
gruppelederposten, et år hvor vi har forsøgt at finde vores vej i
spejderarbejdet og gruppens liv. Vi er nu ved at have fundet os til
rette, og vi ser frem til et nyt år, der byder på masser af udfordringer
og gode oplevelser, både for os, og ikke mindst for alle jer andre i 2.
Birkerød. Årets gang er så småt ved at være på plads, forårets
aktiviteter er planlagt og sommerlejren er ved at tage form. Og vi
glæder os til at dele alle disse oplevelser med jer!
Et af de første store arrangementer i år er grupperådsmødet d. 21.
februar. Her skal ledere, bestyrelse og alle forældrene snakke om
gruppen og dens fremtid. I den forbindelse skal der vælges nye
forældre-repræsentanter til bestyrelsen, og vi vil allerede nu bede jer
om at overveje dette. Som medlem af bestyrelsen kommer man til at
arbejde sammen med gruppens ledere om at skabe en god fremtid for
spejderne. Det er en oplagt mulighed for at komme tæt på dit barns
spejderliv, præge dagsordenen og gøre en forskel i hverdagen, ikke
kun for dit eget barn, men for alle gruppens spejdere og ledere. Det
er vigtigt for gruppens ledere, at der er en bestyrelse og en
forældrekreds der støtter op om arbejdet, så vi kan bruge kræfterne
på at videreudvikle det gode spejderarbejde og være sammen med
jeres børn om at skabe oplevelser for livet.
Rigtig godt nytår til jer alle og velkommen til et nyt og spændende
spejderår.
Spejderhilsen fra Pernille og Pernille

11

1.

Birkerød
Gruppe

Gruppelederne har ordet:
Vi siger nu farvel til år 2007 og goddag til år 2008! Det gamle år
har været et godt og spændende spejderår, i 1. Birkerød såvel
som nationalt og internationalt. Vi kan se tilbage på vores 100 års
jubilæumsår med tilfredshed og mindes nogle særlige
spejderoplevelser, der lover godt for de kommende årtier.
Der er grøde i den danske spejderbevægelse. I DDS har vi en
dygtig korpsledelse, der bl.a. går forrest i arbejdet med vores
vision, Spejd 2020. Her har bl.a. David Hansen fra 1. Birkerød
deltaget aktivt. I vores division, Ravnsholt, der dækker Farum,
Allerød og Birkerød, har vi ligeledes et par dynamiske, unge
divisionschefer, der har fornyet divisionsarbejdet ved bl.a. at
fokusere på, hvad vi kan lære af de store, attraktive
spejdergrupper i Danmark. Lasse Heinz, den ene divisionschef,
kommer fra 1. Birkerød.
I vores egen gruppe har vi modvilligt sagt farvel til vores tidligere
gruppeleder, Jens Thygesen, der samtidig har været en meget
afholdt ulve- og juniorleder og har gjort en kolossal indsats for
drengene i gruppen. I alle grene er der i år kommet nye ledere,
assistenter eller hjælpere til, der med energi og inspiration har
kastet sig ud i spejderarbejdet, samtidig med at der er god
repræsentation af erfarne ledere, så vi kan holde en god balance
mellem fornyelse og traditioner. I bestyrelsen har vi haft et
relativt “ungt” hold, der ligeledes har trukket et stort læs med
deres opgaver. Og endelig er der gruppens “venner”, der bl.a.
hjælper til med hyttevedligehold.
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1.

Birkerød
Gruppe

Der skal lyde en stor tak til alle Jer, der yder en indsats for 1.
Birkerød. Hvad enten det er at køre Spildop, at sælge juletræer,
at tage på Roskildefestival for at tjene penge til gruppen - med
godt humør - selvom mudderet står højt, som det var tilfældet i
sommer. Eller det er det kontinuerte arbejde med at planlægge
og gennemføre spændende og udfordrende aktiviteter for
spejderne, til møder eller på ture og lejre, eller at købe ind og
stå i køkkenet på Colleruphus-turen eller sørge for at hytten
vedbliver at være i god og ryddelig stand. Alle bidrag er
værdifulde - og det bedste er, at når vi løser opgaverne,
fasttømres vores fællesskab, og både drengene og vi selv får gode
oplevelser, kammeratskaber og færdigheder med på vejen. Det er
sjovt og livsbekræftende at se, hvordan de små udvikler sig og
lærer, bare på ½ år, og hvordan de store tager ansvar og løser
opgaverne.
Så opfordringen skal lyde: kom og vær med i vores fællesskab!
Hav det sjovt, prøv kræfter med nye opgaver og oplev at
vingerne kan bære!
2008 bliver et år hvor det solide, daglige spejderarbejde er i
centrum. Derudover skal ulvene og juniorerne på sommerlejr i
Sverige, mens tropsspejderne skal til Schweiz på spejdercentret
dér. Og hvem ved, hvor klanen kan finde på at tage hen på deres
sommerlejr?!
Godt Nytår til 1. Birkerøds spejdere, forældre, ledere og venner.
Vi glæder os til endnu et aktivt spejderår 2008 sammen med Jer.
Jakob og Lisbeth
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1.

Birkerød
Gruppe

At lede på den anden side af jorden
Det var tidligt søndag morgen. Jeg var meget træt, men stod
alligevel op halv 8 for at ringe. I den anden ende af røret lød en vild
og energisk pigestemme: “Tillykke David, du er valgt ind i
Korpsledelsen med 324 stemmer!” Det var lidt fjernt, men var helt
klart værd at stå tidligt op for. Dagene forinden havde jeg brugt på at
skrive mails frem og tilbage, samt at optage en video, så jeg da
kunne være lidt med på korpsrådsmødet.
At sidde på den anden side af jorden ville en gang have været et
stort problem, men med vores teknologiske vidundere er langt mere
muligt end vores forældre ville have troet i deres ungdom. Efter
korpsrådsmødet gik der ikke længe før jeg havde fået min nye emailadresse og adskillige arbejdsopgaver. Det første møde var
allerede den efterfølgende weekend, og det ville blive spændende at
få samlet den nye KOL.
Jeg aftalte at være med på mødet to gange i løbet af weekenden.
Første gang mellem et par undervisningstimer, så det ville passe
med tidsforskellen, og dagen efter midt i mit universitets spændende
football kamp mod et rivaliserende universitet. For at få lidt selvskab
til mødet rejste jeg med to fly til Penn State University og besøgte
Camilla fra Skjoldmøerne. Der fik jeg sat de tekniske hjælpemidler
op; webcam, mikrofon, internet og skype.
Så var det blot at ringe op til deres møde, hvor der stod en anden
computer, der også havde mikrofon og webcam. Så kunne jeg både
høre og se hvad der skete på mødet, og jeg kunne både svare og
vinke undervejs på mødet. Jeg indrømmer at det ikke er det
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1.

Birkerød
Gruppe

samme som at være til stede i virkeligheden, men på trods af det,
var det en sjov måde at være til møde!
Til det efterfølgende møde blev hovedarbejdsopgaverne delt ud til
korpsledelsens medlemmer. Jeg blev sammen med Erik Friis valgt til
at være ansvarlig for hovedudvalget for udvikling de næste to år. Det
gav en række specifikke opgaver at gå i gang med, så pludseligt var
jeg aktiv i at lede vores spejderkorps fra den anden side af jorden.
Ugentlige samtaler med Erik over Skype, der ofte tog timer, var
gode til at blive opdateret omkring hvad der skete rundt omkring i
korpset. Det er ikke umuligt at være aktiv mens man befinder sig
langt væk, men mit ordspil fra starten siger to ting. Man kan sagtens
være leder uden at være fysisk til stede, men man bliver til gengæld
nødt til at lede efter de informationer, som man får ved at være til
stede og ved at tale med folk. Det glæder jeg mig til at komme hjem
og kunne gøre. Jeg har haft et meget spændende ophold i USA, men
nu glæder jeg mig også til at komme tilbage til Birkerød og DDS.
Spejderhilsner, David
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TELEFONLISTE
Ravnsholt Divisions hjemmeside: www.ravnsholt.dk

1. BIRKERØD GRUPPE - www.1b.dk
ML: Lene Friis (Pudmini)
Ulveflokken:
ML: Søren Rye (Tantor)
JL: Rasmus Rahbek (Rikki)
Juniorflokken:
TL: Mads Rønnest
Troppen:
TA: Kristian Dreholm
TA: Mads Nilausen
TA: Jonas Håkan-Mose
PL: Christopher Wodstrup
Mohawk:
PA: Kevin Grouleff
PL: Frederik Abildgaard Rom
Sioux:
PA: Martin Wagner
KL: Jeppe Arnsdorf Pedersen
Birkerød Bjørne:
KL: Rolf Ingvardson
Birkerød Rover:
GL: Jakob Braad
Gruppeledelse:
GL: Lisbeth Garly
GA: Grethe Holm
Lars W. Nissen
Bestyrelsesformand:
Lene Junker Wiberg
Kasserer:
Jens Rahbek
Hytte (vedligeholdelse)
Annemarie Jensen
Hytte (udlån) +
(annemariejensen@pcnetkom.dk)
rengøringsansvarlig:
Vibeke Lyngbye
Rengøringsansvarlig:
Mads Rønnest
Matrielmand:

mobil
61 28 38 09
31 95 42 45
28 59 57 52
26 22 97 21
26 73 76 22
22 95 63 03
22 95 16 91
22 63 62 00

fastnet
45 81 60 09
45 81 15 85
45 81 22 70
45 81 49 05

45 81 92 19
45 82 42 72
40 27 26 08 45 81 52 47
60 82 17 00 45 82 17 28
61 70 45 81
40 88 69 59
40 41 62 65 45 82 42 70
22 95 16 19 45 82 46 42
28 70 71 09 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:
MA: Signe Dyrberg
28 49 59 99
JL Henning Hviid (Tavi)
Spirer (junior):
JA: Natalie Strandman Elsted (Pippi) 22 16 31 11
51 55 41 58
JA: Laura Evald (Nico)
JA: Stine Overgaard Dahl (Pif)
TL: Signe Ravn-Højgaard (Garderobe) 25 31 96 70
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: Nina Mørch Pedersen
20 77 45 30
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
36 44 57 03
45 81 60 90
30 22 65 63

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

45 82 04 67
45 82 97 00

