
Bardunen

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

16. årgang nr. 2 Februar 2008

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

Kære alle i 1. og 2. Birkerød

Bardunen byder på en masse læsestof
i dette nummer. Det er nemlig tid til
de årlige grupperådsmøder
(generalforsamlinger) i begge
grupper, så sørg for at kigge hele
bladet grundigt igennem.
Der er vigtige informationer til både
spejdere og
forældre.
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Grundlæggeren af spejderbevægelsen Lord Robert Baden-Powell
var født den 22. februar. Hans kone, Olave Baden-Powell, som
indtil sin død i 1977 var verdenspigespejderchef, havde fødselsdag
samme dag.

Spejdere fra  hele verden sendte naturligvis fødselsdagskort til
spejdercheferne, men Lady Baden Powell opfordrede til, at
spejderne benyttede netop denne dag til at tænke på de andre
spejdere i hele verden og  på spejderbevægelsen i sin helhed. I
stedet for at bruge penge til frimærker, skulle spejderne samle
pengene sammen og bruge dem til et godt formål.

I 1932 grundlagdes Thinking Day Foundation (Tænkedagsfonden),
så spejderes bidrag blev samlet sammen. Der er i dag 28.000.000
spejdere i verden, og der findes spejdere i næsten alle lande. 
Men ikke alle spejderkorps har det lige så nemt, som vi har det,
så der er stadig behov for, at vi i de rige lande støtter
spejderarbejdet i de fattige lande med for eksempel hjælp til at
udgive bøger, til at uddanne ledere eller til at købe udstyr.

Tænkedag fejres på mange forskellige måder, men ofte laver
man mad, leger lege eller synger sange fra andre lande. Nationalt
og internationalt spejderarbejde kan også stå på programmet og
større spejdere hører måske om børns rettigheder eller
børnearbejde.

Tænkedag
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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 februar:

6. Sikker 23 år 15 spejderår
9. Batcha (Nikolaj) 11 år  2 spejderår
10. Cirkeline  9 år  0 spejderår
11. Mang (Malthe)  9 år  0 spejderår
16. Tikki (Ulla) 41 år XX spejderår
17. Fia (Rikke) 27 år 17 spejderår
22. Mikkel 11 år 0 spejderår
25. Måne (Pernille) 31 år 19 spejderår
26. Mandla (Rune) 12 år 3 spejderår

Snus (Cathrine) 22 år 12 spejderår
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Birkerød Ulve
H. Chr. Engelsens Flok1.

Hej ulve!

Lige nu er det lidt svært at forestille sig, at vi skal på sommerlejr, men
inden vi skal af sted, er der 5 vigtige ting vi skal øve os på: slå telt op, lave
mad på bål, båltænding, pionering og pakning af rygsæk og bandekasse.
Hver bande skal lave en af tingene til et møde inden lejren, og det starter
vi allerede på den sidste gang i februar. Der vil i Bardunen stå hvilken
bande, der skal lave mad til sig selv.

Til grupperådsmødet skal vi optræde med de sketches, vi har øvet på i
januar.

Program for februar:
Den 2-3.: Vintermarch med overnatning i Naulakha

Den 7.: Knob og besnøringer

Den 14.: Intet møde - vinterferie

Den 21.: Tænkedag

Den 28.: Mødet er kl. 17.30 – 20.00 pga. af grupperådsmøde – se
indkaldelsen
Lejrliv – blå bande laver mad

Husk:
• at læse den mail, vi altid sender ud et par dage før hvert møde

• varmt tøj til alle møder og at spejderlommen skal være i orden

• at melde afbud
• at sætte kryds i kalenderen den 7. – 9. marts, hvor der er Mini-Divi

(besked følger)

 Masser af hilsener
 Rud, Tantor og Pudmini
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Birkerød
Blåmejser2.

Kære Blåmejser

Så er vi nået til februar!! Den sidste vintermåned før næste
vinter, så husk at nyde den. Spejderåret startede med at
tropspigerne arrangerede vores møder, de lærte jer bl.a. at kigge
på kort og kompas og lave mange forskellige knob. Det var de
bare rigtig gode til, husk at fortæl dem det når I ser dem ☺ Vi er
ret imponerede over hvor gode I har været til at lære at bruge
kort og kompas og binde knob.

I februar er temaet kammeratskab og spejderbevægelsen. Her
skal vi øve os i at samarbejde og være gode kammerater.
Derudover har vi grupperådsmøde d. 21. februar, hvor jeres
forældre meget gerne må komme og være med. På
grupperådsmødet holder blåmejserne og juniorerne fastelavn
sammen, så I må meget gerne komme udklædte.  Der vil komme
mere information om dette.

Februar:
7. Om spejderbevægelsen og om at være en god kammerat
14. vinterferie – intet møde
21. Fastelavn og Grupperådsmøde for forældrene (invitation
følger).
28. Løb hvor vi øver os i at arbejde sammen

Vi glæder os til at se jer fulde af fest og farver på torsdag ☺

Bom og Trille
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Birkerød Juniorer
         Marianne Wieses Flok1.

Hej juniorer

I februar skal vi lave en masse spændende ting sammen – hvor vi både skal
bruge kroppen, hovedet og være praktiske.

7. februar skal vi igen i hård træning – og på mødet træner vi også
flagknob.

14. februar holder vi vinterferie og derfor er der ikke noget møde.

21. februar kigger vi dybere i spejderloven og bliver klogere på, hvad
den indeholder og hvad indholdet betyder for vores spejderliv. Vi skal
også træne et firknob.

28. februar skal I huske jeres cykler – der skal vi nemlig lære at lappe
cykler og checke om vores cykler er lovlige. Mødet starter allerede kl.
18:00. Vi skal opføre en sketch.

Alle møder i februar holdes i/ved Naulakha.

Når februar er gået har du opnået nye spejderfærdigheder, som du også
kan have nytte af i hverdagen, både i skolen og derhjemme.

Husk, at i februar skal tigerne gøre rent og rydde op efter møderne.

Mange spejderhilsner fra Rikki og juniorstaben

Husk at være klædt efter vejret!
Have spejderlommen i orden – Papir og blyant
 – og at melde afbud, hvis du er forhindret i at deltage i et møde.
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Birkerød
Spirer2.

Hej Spirer

Så er vi nået til februar, efter at vi i januar rigtigt fik lært at
klare os selv. Det gjorde vi blandt andet ved at få udfyldt siderne
om personlige mål i Flammen og lære en masse om førstehjælp. I
februar skal vi øve os i at samarbejde. Det er i jo i forvejen kanon
gode til, men man kan altid blive bedre ☺

Så her er programmet:

4. Om spejderbevægelsen og gode kammerater
Her skal vi lege samarbejdslege og snakke om hvordan man

bliver en super kammerat.

11. Vinterferie – intet møde
Hyg jer!

18. Løb hvor vi øver os i at arbejde sammen
Her skal i vise, hvor meget bedre i allerede er blevet til at

arbejde sammen.

25. Stratego og gulerodstårne
Det her bliver rigtig sjovt!

Spirerhilsner

Tavi, Pif og Nico
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Birkerød Trop
Tobit2.

Hej Tobitter!
Så er vi kommet ind i februar måned og over halvdelen af
vintermånederne er allerede gået…

I denne måned skal jeres kreative evner endnu engang sættes på
prøve. Temaet for denne måned er nemlig KREA.
Vi lægger hårdt ud med tropsmøde onsdag den 6. februar hvor
Jeres tropsstab kommer og er kreative sammen med jer.  Vi vil på
dette møde prøve kræfter med filtning og give inspiration til
andre kreative ting i kan lave i løbet af måneden. Der er måske
også nogle tobitter der skal syes på uniformen?
Der er ingen begrænsning, kun fantasien sætter grænser…

Torsdag den 21. februar holdes årets grupperådsmøde for spejdere
og forældre. Der er fællesspisning for alle i hytten kl. 18.00 og kl.
19.00 holder ledere og forældre forældremøde, mens spejdere og
søskende slår ’katten af tønden’. Her er der rigtig brug for de
kreative evner til flot udklædning ;o)

Fredag den 22. februar er det tænkedag. Det er op til patruljerne
selv om I har lyst til at fejre denne dag og lave noget sammen.
Sidst men ikke mindst kan vi afsløre at dette års sommerlejr
kommer til at gå til Bornholm og ligger i uge 28. Vi glæder os
rigtig meget til en sjov tur.

/Staben
 PS: Husk at der er PLA-møde kl. 18 inden tropsmødet
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Kære Spejdere forældre og søskende

I forbindelse med det årlige grupperådsmøde den 21. februar, har
vi igen i år lavet et arrangement for hele familien. Vi starter med
at spise sammen og så holder spejdere og søskende fastelavn
imens ledere og forældre er til møde.

Aftenens program:

Kl. 18-19
Vi spiser sammen i vores hytte. Bestyrelsen har sørget for mad og
der vil kunne købes øl og vand. Desuden vil der være et lille
billedshow hvor der vises billeder fra 2007

Kl. 19-20:30
Spejdere og søskende holder fastelavn. Husk udklædning og tøj til
at være udendørs.
Forældre og ledere holder grupperådsmøde. Det nærmere
program findes i dette nummer af Bardunen.

Da vi af praktiske grunde, har brug for at vide hvor mange vi
bliver, skal I tilmelde jer til en af lederne senest mandag den 18.
februar. Arrangementet koster 10 kr. pr. snude som betales
sammen med tilmeldingen.

Jeg _______________ kommer til fastelavn og grupperådsmøde den 21. feb.
          Spejdernavn

Og jeg tager ______ søskende og _______ forældre med

og grupperådsmøde i 2. Birkerød

Fastelavn
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Birkerød
Gruppe1.

Gruppelederne har ordet:

At lege og synge er vigtige ingredienser i spejderlivet…

I weekenden deltog 1. Birkerød sammen med 100 andre spejdere i Brødeskov
Gruppes 25-års jubilæumsløb i Hillerød. Rammerne kunne ikke være flottere:
løbet startede på Torvet midt i byen og gik gennem Frederiksborg Slot og
videre rundt om Slotssøen for til sidst at slutte på en skole i byen. Her var
der opsat en pølsevogn til fri afbenyttelse, og de nåede at få udsolgt, idet
især tropsspejdere vist er umættelige!

Undervejs mens vi gik rundt på løb, sang ulvene flere af deres yndlingssange.
De nye ulve har allerede lært dem (flere endda udenad), og de nyder, ligesom
lederne, at synge af hjertets lyst. Vi kom forbi en gammel mand, der nok også
havde været spejder engang – han sang i hvert fald med på én af
spejdersangene. Sangene lagrer sig dybt i bevidstheden, og det er en stor
glæde at finde dem frem igen efter mange år, når man f.eks. bliver
spejderforældre og igen deltager i et lejrbål efter måske 20 års pause.
Pludselig dukker ens egne spejderoplevelser op i hukommelsen og bringer
gode minder frem.

På én af posterne på jubilæumsløbet legede vi “gamle” lege som kispus og
kluddermor - til stor morskab for ulvene og deres ledere. Spejdere leger ofte
– store som små. På Colleruphus-gruppeturen har troppen f.eks. en nagelfast
leg: at spille pind. Og de mindre ser beundrende til og lærer af de store
drenge. Til vores årlige fødselsdagsfest i marts leger vi alle sammen på
tværs af grene, og når vi ledere er på kursus, leger vi indimellem - og nogle
gange samtidig med - alt det, vi lærer.

Når man leger og synger, bliver man gladere – og det befordrer læring…

På gensyn til Grupperådet (nærmere omtale andetsteds i bladet).
Vi håber at se rigtig mange af Jer.
Jakob og Lisbeth
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1. Birkerøds generalforsamling 2008

Torsdag d. 28. februar kl. 18:00 – 20:00 i Naulakha

Forældremøde/generalforsamling/grupperåd hvor vi snakker om årets
gang og fortæller om planer for det næste år.
De, som har lyst, kan komme 17:30 hvor der er pølser og brød. Mødet
starter med optræden med ulvene og juniorerne; herefter fortsætter
spejderne med almindeligt spejdermøde udendørs. Søskende har mulighed
for at se en børnefilm.

Dagsorden ifølge korpsets vedtægter
1. Valg af dirigent og referent
2. Beretning fra gruppeledelsen
3. Beretning fra bestyrelsen
4. Regnskab og status for 2007

Regnskab lægges ud på hjemsiden, når det er klar.
5. Indkomne forslag
6. Beslutninger om de kommende år:

a. Gruppens visioner for udviklingen
b. Redegørelse for ledelsesplaner samt bestyrelsesplaner

7. Budget for 2008. Budget lægges ud på hjemsiden, når det er klar
8. Fastsættelse af antal medlemmer af bestyrelsen

• Forslag: 4 ledere, 5 forældre, 2 unge spejdere
9. Valg af bestyrelse

• Alle vælges for to år af gangen, suppleanter kun for et.
Suppleanter deltager i bestyrelsesmøderne på lige fod med øvrige
bestyrelsesmedlemmer.

• Lars Nissen (formand) er på valg. Lars modtager genvalg
• Lene Junker (kasserer) er på valg.
• Jens Thygesen på valg blandt lederne
• Mathias Håkan-Mose på valg blandt unge spejdere,
• 3 suppleanter. Bestyrelsen har ingen ulveforældre og ønsker

derfor suppleanter blandt ulveforældrene
10. Valg af to medlemmer til korpsrådet (spejdere eller ledere)
11. Valg af fem medlemmer til divisionsrådet (spejdere eller ledere)
12. Valg af revisor og revisorsuppleant
13. Eventuelt

Med venlig hilsen
Lars Nissen, Bestyrelsesformand 1. Birkerød
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Gruppelederne har ordet:

Hvad er det egentlig vi kan som spejdere…..?

Vi kan da godt lave knob og følge gamle damer over
vejen,
hvis det skulle være…. Men vi kan også:

 - Klatre op i de høje træer og sejle ud på det dybe vand,
- Ta´ på ture i Danmark og resten af verden
- Bygge høje tårne, lave bål og slås med drager
  Og vi bliver venner for livet!

De værdier vi arbejder med som spejdere er:
Kammeratskab, Ansvar, Friluftsliv, Sjov og Udfordring. Som
spejderne lærer man helt fra starten at tage ansvar. Først for
sig selv og sine egne ting og senere for patruljen som
patruljeleder eller –assistent. Spejderne opdager også i en
ung alder hvor vigtigt det er at kunne arbejde sammen og
være gode kammerater. Dette er egenskaber man kan have
glæde af hele livet.
Vigtigst er det dog at vi har det sjovt og hyggeligt og har
nogle rigtig gode oplevelser sammen.

     Spejderhilsner
     Pernille og Pernille

Birkerød
Gruppe2.
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2. Birkerøds grupperådsmøde 2008

Kære forældre, ledere og medlemmer over 14 år

Der er mange måder at støtte arbejdet i gruppen på. En af dem er, at
møde op til det årlige grupperådsmøde.

I år holdes mødet den 21-02-2008 i Hytten kl. 18.00 – 20.30
Grupperådsmødet er en slags generalforsamling. Derfor er der også en
dagsorden for mødet:

a. Valg af dirigent og referent.
b. Beretning fra bestyrelsen og ledergruppen.
c. Fremlæggelse af årsregnskab og status for det foregående år til

godkendelse.
d. Behandling af indkomne forslag.
e. Væsentlige beslutninger om gruppens fremtid, herunder:

1. forelæggelse af planer for indeværende år,
2. beslutninger i øvrigt om gruppens udvikling, spejderarbejde mv.
3. vedtagelse af budget for indeværende år, herunder fastsættelse
af kontingent.

f. Fastsættelse af antallet af bestyrelsesmedlemmer
g. Valg til bestyrelsen af:

1. bestyrelsesformand, kasserer og eventuelt øvrige forældre,
2. unge samt
3. ledere, herunder mindst en gruppeleder.
4. Valg af suppleanter

h. Valg af gruppens to medlemmer af Korpsrådet.
i. Valg af gruppens fem medlemmer af Divisionsrådet.
j. Valg af revisor og en revisorsuppleant.
k. Beretning fra større arrangementer tilknyttet gruppen
l. Eventuelt.

Har du forslag du ønsker behandlet under punkt d, skal de sendes til
formand Poul-Henrik Appelqvist senest 14 dage før mødet.

Vi glæder os til at se jer

Med spejderhilsen
Bestyrelsen



14

Kære forældre i 2. Birkerød Gruppe
Snart er der Grupperådsmøde i 2. Birkerød Gruppe og der skal der foretages
nyvalg til bestyrelsen, idet den siddende bestyrelses valgperiode udløber.
At sidde i en bestyrelse for en spejdergruppe betyder, at man er med til at
sætte dagsordnen for gruppens udvikling, man kan næsten sammenligne det
med at sidde i bestyrelsen for en virksomhed.
Det Danske Spejderkorps består af cirka 26.000 medlemmer. Langt de fleste af
vore medlemmer er børn og unge - cirka 21.000. Alle børn og unge er medlemmer
af en lokal gruppe, for eksempel 2. Birkerød Gruppe.
Der er cirka 475 grupper i DDS. Korpset er inddelt i 38 divisioner, som for eksempel
Ravnsholt division, der består af 10 grupper.
Divisionerne kan desuden aftale samarbejde med andre divisioner om fx
træningstilbud til unge og ledere.

At lade sig vælge ind i bestyrelsen som forælder, betyder at man er valgt for
en 2 årig periode; men man kan kun sidde i 6 år.
Det er vigtigt for Det Danske Spejderkorps grupper, at der er forældre, der vil
tage ansvar og løse opgaver i bestyrelsen. Selvfølgelig er det ikke altid en dans
på roser at gå ind i foreningsarbejde; men det er sikkert, at det giver mange gode
og spændende oplevelser og erfaringer. Det vil oftest være således, at jo mere
aktiv man er, des flere oplevelser og erfaringer vil man få.
Forhåbentlig vil du synes om at være med.
Den enkelte spejders liv udfolder sig i gruppen, i den ene eller anden afdeling,
afhængig af alder. Den ideelle størrelse på en afdeling er 15-25 spejdere og 4-
5 ledere og assistenter. For mikroflokken kun 10-15 spejdere og 3-4 ledere og for
seniorklanen måske 8-12 seniorer med 1-2 ledere. Derfor vil den ideelle
gruppestørrelse ofte være på 75-100 spejdere og 10-15 ledere og assistenter.
Alle ledere og assistenter udgør ledergruppen, og til at koordinere arbejdet
vælger de en gruppeleder. Ledergruppen står for det daglige spejderarbejde, som
afholdelse af møder og ture.
Dette er den klassiske måde at organisere gruppen på. Men det står gruppen
frit for at organisere sig anderledes.

Gruppens bestyrelse
Bestyrelsen har over for grupperådet ansvar for
• At gruppen og dens afdelinger ledes i overensstemmelse med korpsets formål,
arbejdsgrundlag
   og værdier.
• At gruppen i øvrigt overholder korpsets love
• Gruppens økonomi
• Opfølgning på grupperådets beslutninger
• Koordination og beslutninger vedrørende gruppens dagligdag samt
• Indstilling af voksne medlemmer til godkendelse.
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Som det er skitseret her, ses det, at det ikke er et lille ansvar bestyrelsen
har. Bestyrelsen består både af leder, forældre og unge, og de har i
fællesskab ansvaret.
Selv har jeg haft flere forskellige poster i Gruppen; men tiden er nu kommet
hvor jeg syntes at der skal nye kræfter til.
Det har været  14 spændende år der har givet mig mulighed for at være med
til at lave det praktiske spejderarbejde med børnene, bygge en hytte, siddet i
Folkeoplysningen  i Kommunen, været kontaktperson til Fællesudvalget for
spejderne i Birkerød og her til sidst som bestyrelsesformand.
De poster der skal vælges forældre til er følgende:
Formand, kasserer samt øvrige forældre.
I øvrigt vil jeg henvise til følgende link der givet et mere detaljeret billede af
hvad det vil sige at være valgt til en spejdergruppes bestyrelse:  ww.dds.dk
- lederservice – download – bestyrelsen – velkommen i bestyrelsen.

Med spejder hilsen
Poul-Henrik Appelqvist

Bestyrelsesformand



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 47 44 27
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

Matrielmand: Mads Rønnest 26 22 97 21

mobil fastnet
Blåmejser (mini): MA: Karen Marie Leffers (Bom) 28 79 85 45

MA: Signe Dyrberg (Trille) 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

TELEFONLISTE
Ravnsholt Divisions hjemmeside: www.ravnsholt.dk


