Bardunen
1. O G 2. B I R K E R Ø D G R U P P E R
DET DANSKE SPEJDERKORPS

16. årgang nr. 3

Marts 2008

Det er marts - og endelig forår! Ulvene fra 1.
Birkerød tog forskud på glæderne og nød godt af
det milde februarvejr.

2. Birkerøds Gruppetur 2008
Alle spejdere i 2. Birkerød inviteres på en fantastisk og
farverig rejse gennem verdens lande.
Vi mødes fredag d. 28. marts kl. 20.00 i Bøgevang,
Bøgevangen 42, 3540 Lynge, og slutter samme sted
søndag d. 30. marts kl. 12.00.
I vil snart få en rigtig indbydelse med flere informationer.
Vi glæder os til at se jer alle sammen!
Spejderhilsner fra lederne i 2. Birkerød
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Æressiden

Tillykke siger vi alle til :
Fødselsdage i marts:
1.
2.
3.
6.
8.
14.
15.
16.
25.
26.

Lars
53 år
Ulla
43 år
Trunte (Rikke) 17 år
Biju (Andreas) 9 år
Numa (Anders) 10 år
Tavi (Henning) 40 år
Kim
36 år
Nadia
41 år
Fox (Frederik) 10 år
Henrik
42 år
Mads
18 år
Tolla (Jonathan) 9 år
Martin
16 år
Rebecca
15 år
Muvin (Mikkel) 9 år

2 spejderår
1 spejderår
9 spejderår
0 spejderår
1 spejderår
2 spejderår
27 spejderår
2 spejderår
0 spejderår
0 spejderår
8 spejderår
0 spejderår
7 spejderår
7 spejderår
0 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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2.

Birkerød
Blåmejser

Kære Blåmejser
Så er vi nået til marts!! Denne fantastiske forårsmåned startede
med det “Det store samarbejdsløb” hvor I både brugte jeres
samarbejdsevner på fin vis, og jeres evner inden for kort og
kompas.
I marts skal vi lære om verden. Vi skal blandt andet lære om
vilkårene for spejderne i Buthan og Ghana. Vi skal selvfølgelig
også lave mange andre sjove og lidt hemmelige ting, og så er der
Mini- divi fra 7.-9. marts og gruppetur fra 28.- 30. marts. Så listen
over spejderting i marts er lang, men vi glæder os allerede til at
se jer fulde af fest og farver ☺
Plan for Marts 2008
6.: Møde fra 17-19.
7. – 9.: Mini Divi, med Robin Hood tema.
13. Møde fra 17 – 19.
20. Møde aflyst på grund af påsken
27. Møde aflyst på grund af gruppetur
28.-30: Gruppetur, mere information følger..
Vi håber selvfølgelig at I alle kommer med på gruppeturen.
Månedens sang er: “eller også er det lyv..” Så den skal vi bliver vi
rigtig gode til at synge.
Hop og dans
Bom og Trille
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1.

Birkerød Ulve
H. Chr. Engelsens Flok

Hej ulve!
Robin Hood og hans svende glæder sig allerede til, at vi
kommer og hjælper dem. Vi skal bruge vores nylavede
kapper og det bliver spændende at se, hvordan vi kan
hjælpe.
Vi fortsætter med Lejrliv, så vi alle sammen kan blive rigtig
gode til det med telt, besnøringer og madlavning. Du kan
også øve dig på råbåndsknob og flagknob, så du bliver god til
at hejse flag.
Program for marts:
Den 6.:
Intet møde, fordi vi skal på..
Den 7. - 9.: Minidivi på Arresøcenteret
Den 13.:
Lejrliv – gul bande laver mad
Den 20.:
Påskeferie
Den 27.:
Lejrliv – lilla bande laver mad
Den 3. april: Lejrliv – grøn 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
Masser af hilsener
Rud, Tantor og Pudmini
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1.

Birkerød Juniorer
Marianne Wieses Flok

Hej juniorer
Nu nærmer foråret sig og hvis vi er heldige kan vi måske få et par lune
aftener sammen ved Naulakha.
6. marts er der igen en god gang træning – og på mødet træner vi også
Diamantknob.
13. marts arbejder vi med koder, så vi skal blandt andet morse til
hinanden. Og så træner vi også Firknob på mødet.
20. marts holder vi påskeferie og derfor er der ikke noget møde.
27. marts skal I både bruge hovedet og hænderne, når vi skal arbejde
med knob og besnøring. Husk jeres knobbånd.
Den 28. marts er det gruppens fødselsdag og I vil alle få nærmere besked
om, hvordan vi skal fejre det.
Alle møder i marts holdes i/ved Naulakha.
For hver gang vi er sammen, vil vi kunne se, at det bliver lysere og lysere.
Og efterhånden som vi kommer nærmere sommeren skal vi igen ud på et
par spændende ture sammen. Husk at sætte kryds i kalenderen den 12. og
13, april, hvor vi skal på Juniordivi.
Husk, at i marts skal løverne 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.

6

2.

Birkerød Trop
Tobit

Pip pip pip! Kan I høre det? Alle små glenter og svaler flyver snart
glade rundt i foråret igen! Temperaturen stiger, og I er hot hot
hot hot! Damn det er så hot at være Tobit! Så hot, at det er
muligt for jer at være udendørs flere timer i træk, uden at få
frost i øjenvipperne. Denne Tobit “hot-ness” skal udnyttes, og
derfor er temaet PIONER i denne årets første forårsmåned! Så find
sisal, rafter og rå mandestyrke frem.
Her er månedens program:
Tema: Pioner
Onsdag d. 5. kl. 18.00-19.00

Hvad
PLA-møde

Onsdag d. 5. kl. 19.00-21.00
Weekend 7.-9. Marts

Tropsmøde
Gilwell

Onsdag d. 12. kl. 19.00-21.00
Uge 12
Onsdag d. 26. kl. 19.00-21.00
Lørdag d. 28.-30.

Patruljemøde
Påskeferie
Patruljemøde
Gruppetur

Bemærkninger
Kun for patruljeledere og
-assistenter
(PLAer)
Tur for 1. og 2.
Birkerød troppe
arrangeret af
Bjørnene
(seniorerne)

Tur for alle
gruppens
spejdere og
ledere

Kærlig hilsen Staben
Mette (51340978), Signe (25319670),
Pil (61300655), Camilla (25396151) og Charlotte (51329213)
P.S. Vi tilbyder stadig telefonisk døgnservice om nødvendigt
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1.

Birkerød
Gruppe

Gruppelederne har ordet:
I marts er der 2 højdepunkter i spejder-kalenderen: dels skal de
fleste tropsspejdere på Forlev-tur i Påsken, og dels skal vi fejre 1.
Birkerøds 98 års fødselsdag.
Forlev er en tur, som tropsspejderne selv arrangerer, bl.a.
transport, pakning af grej, bestilling af mad mv. Forlev ligger i
Jylland, og på lejren er der en række større aktiviteter, f.eks.
bygning af minigolfbaner, grillbarer og andet helt nødvendigt.
Dernæst er der en del fritid, hvor spejdere fra hele landet kan
lære hinanden at kende, lave sjov og hygge sig på samlingsstedet.
Der er også en slikbutik! Friheden ved at være af sted på egen
hånd og selv bestemme, hvad man laver, er både herligt og
lærerigt.
Fødselsdagen i 1. Birkerød fejrer vi både traditionelt og
utraditionelt i år. Vi holder som vanligt en fest, i år dog kun for
ulve og juniorer. Det foregår den 28. marts. Vi skal spise sammen,
og så skal vi slås, som drenge kan lide det – dog under
kontrollerede forhold! Med hvad og hvordan skal vi ikke røbe her –
men sjovt bliver det, og det er en rigtig god idé at medbringe
skiftetøj! Der kommer mere information i indbydelsen. Som I kan
gætte er der således kun 2 år til, at vi skal holde et brag af et
100-års jubilæum. Vores klan fejrede et prægtigt 50-års jubilæum
i 2007, så vi er allerede erfarne udi jubilæer.
God Påske til alle og rigtig god Forlev-tur til tropspejderne,
Jakob og Lisbeth
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2.

Birkerød
Gruppe

Gruppelederne har ordet:
Årets grupperådsmøde er netop overstået, og vi som gruppeledere
har taget hul på vores andet år på posten, et år vi glæder os til at
dele med alle jer!
I gruppen vil vi i den kommende tid arbejde med “den attraktive
spejdergruppe”, et initiativ fra korpset, der sætter holdånd,
ambitioner og forenkling som nøglepunkter for en god
spejdergruppe. I februar har ledere og seniorer været på
weekendtur for at styrke holdånden og snakke om gruppens
ambitioner, hvilket der er kommet rigtig mange spændende ting
ud af.
Marts byder på forår, påske og ikke mindst årets gruppetur! I år
skal vi på en rejse gennem en masse af verdens lande, for
hvordan er det mon at være spejder i Ghana eller Bhutan? Og
hvad er det lige man spiser på den anden side af jorden?
Gruppeturen er en fantastisk weekend hvor man møder alle de
andre spejdere i gruppen. Hvem skal man være spejder med efter
sommerferien? Hvad er det lige at de store spejdere kan? Og hvem
er de andre ledere i gruppen? Gruppeturen giver svar og ikke
mindst en rigtig god spejderoplevelse som du kan dele med alle
dine spejdervenner! Der er mere information andet sted i bladet.
Vi glæder os til at se alle spejdere og ledere på gruppeturen.
- Pernille og Pernille

9

Ulvene havde en fantastisk tur den 2.-3. februar, hvor de var ude det meste
af dagen og overnattede i Naulakha.
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Bjørnene inviterede de to
troppe med på Juletur i en
kold weekend i januar. Her
stod den blandt andet på
klatring og finere
madlavning udendørs og i
mørke.

1. Birkerøds juniorer fortærer morgenmaden efter shelterovernatningen
i Femsølyng i november.
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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:
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 47 44 27
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
26 22 97 21

mobil
2. BIRKERØD GRUPPE - www.2birkerod.dk
MA: Karen Marie Leffers (Bom)
28 79 85 45
Blåmejser (mini):
MA: Signe Dyrberg (Trille)
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

