
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. 4 Maj 2008

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

Kære alle 1. og 2. Birkerødder
Jeg beklager meget, at Bardunen ikke udkom i april, men den
lille gavtyv på billedet kom til verden kort efter deadline, og
har optaget stort set al min tid siden. Men nu er vi klar igen.

Godt forår til jer alle sammen.
Mvh Anne Katrine, redaktør
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DEADLINE
Stof til næste blad

senest
den 15. i måneden før

INDLÆG
sendes til

Anne Katrine Jørgensen
e-mail: bardunpost@gmail.com

Fødselsdage i april
3. Maya 9 år 0 spejderår
4. Nils 10 år 2 spejderår
5. Kenneth 42 år 0 spejderår
6. Theis 13 år 5 spejderår
7. Chuchundra (Morten)11 år 2 spejderår
11. Andreas 21 år 9 spejderår
12. Mango (Anna) 10 år 1 spejderår

Prop (Naja) 27 år 14 spejderår
17. Signe 23 år 3 spejderår
24. Laura 18 år 11 spejderår
25. Anton 9 år 0 spejderår
28. Morten 39 år 0 spejderår

Tillykke siger vi alle til:

Æressiden



3

Tillykke siger vi alle til :

Æressiden

Fødselsdage i maj
1. Grethe 55 år   x spejderår
3. Mads 24 år   15 spejderår
4. Pip (Lea) 12 år   1 spejderår
6. Thokis (Tobias) 11 år   3 spejderår
8. My (Sara) 11 år   2 spejderår

Nilgai (Markus) 11 år   2 spejderår
11. Tikki (Victor) 9 år   1 spejderår
15. Sarah 12 år   3 spejderår

Tantor (Søren) 40 år   3 spejderår
21. Rune 32 år   22 spejderår
23. Philip 50 år   x spejderår

Kala (Magnus) 9 år   1 spejderår
26. Eske 15 år   7 spejderår
31. Mette 24 år   15 spejderår

Mikkel 29 år   22 spejderår
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Birkerød Ulve
H. Chr. Engelsens Flok1.

Hej ulv!

Programmet for maj ser sådan her ud:

Den 1. - 4.: Sommerlejr
Når du læser dette, er vi formodentlig allerede hjemme igen efter vores lejrtur i
Sverige.

Den 8. og 15.: Morse og andre koder
Maj måned står i kodernes og morsealfabetets tegn, så det er en god ide at have
flammen med i lommen hver gang.

Den 22.: Koblingsmøde
Hele gruppen mødes et sted i Rude skov, hvor vi skal på et spændende løb.
Nærmere besked om tid og sted følger

Den 24. – 25.: Overnatning i Naulakha
for alle, der ikke var med i Sverige - dvs. også alle nye ulve. Der bliver uddelt
særlige invitationer

Den 29.: Byløb
Vi skal på løb i centrum af byen sammen med piger fra 2. Birkerød. Vi mødes kl.
17 på Majpladsen

Husk:
• at læse mails og melde afbud (gerne på sms)

• tøj og sko efter vejret til alle møder

• at spejderlommen skal være i orden

Masser af hilsener
Rud, Tantor og Pudmini

-.././-.//-.././.-.//.-../—./..././.-.//-.././-./-././/-.-

/—/-.././/..-./.—.-/.-.//./-.//.—./.-./.-.-/—/.././/
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Birkerød
Blåmejser2.

Blåmejselederne har desværre ikke
nået at skrive indlæg i denne
måned, men mon ikke de vender
stærkt tilbage næste gang!



6

Birkerød Juniorer
         Marianne Wieses Flok1.

Hej drenge.

Vi har nu fået bygget med rafter og spillet pinocchio fodbold.
Det var flot at se hvor gode I var til at bygge på junior-divi turen.
Jeg bliver helt stolt over at kunne vise så gode drenge frem
til sådanne divisions arrangementer.

I skrivende stund: Håber
jeg også at vores tur til
Sverige er vel overstået
og at I har haft en sjov
tur.

I maj skal vi koncentrere
os om at få trænet det
sidste før Oak City Rally
og ellers skal vi nyde
naturen.

Husk at:
- Melde afbud, når

du ikke kan
komme!

- Være klædt efter
vejret!

- En spejder er
beredt
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Birkerød Juniorer
         Marianne Wieses Flok1.

Weekenden d. 10-11. maj.
Bliver Jens Thygesen (den gamle gruppe- og juniorleder) gift.
Derfor tager Michael og jeg til Norge, for at besøge og ønske dem
stort tillykke.

Torsdag den 30. april - 4. maj - Sommerlejr i Sverige
Sommerlejr i Sverige, med ulvene.

Torsdag den 8. maj - Rense gryder
Vi skal rense materiellet fra sommerlejren
Og der bliver også tid til at bevæge os med en leg

Torsdag den 15. maj - Ud i naturen
Vi finder blade.  Mødet foregår i Bistrup hegn

Torsdag den 22. maj - Koblingsmøde
Fælles med både mini, junior og trop.
I hører nærmere.

Søndag den 25. maj - Oak City Rally
Vi skal løbe verdens længste sæbekassebils løb.
Arrangementet starter ved Farum station.
I hører nærmere

Torsdag den 29. maj - Ud i naturen
Vi finder spor.  Mødet foregår ved rideskolen i Bistrup

Mange spejder hilsner fra Rikki og juniorstaben
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Birkerød
Spirer2.

Hej Spirer

 

Så blev det endeligt varmt i vejret. Vi har en stor opgave for os i
maj, vi skal nemlig have bygget den mest syge total i orden
pige spejderbil til OAK City Rally.

Vi har ikke lang tid til det og Tavi er måske forhindret i at møde
om mandagene i maj, derfor laver vi vores møder i maj om til to
søndage i stedet, så håber vi meget at I kan.

Søndag d. 4 maj og søndag d. 18 maj mødes vi i hytten og bygger
bil, vi starter kl. 11 og slutter kl. 16.

Husk løbet er d. 25 maj og går fra Farum Station og ender
ved Egemose Centret, løbet er 10 km. langt og første start går kl.
10.

Skal du med på sommerlejr ? Vi tager til Næsby spejdercenter i uge
29, det bliver kanon sjovt, vi skal være sammen med flere
hundrede andre spejdere i alle farver og der blive mere end 200
aktiviteter at vælge imellem.

 

Hilsen

Nico og Tavi
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Birkerød Trop
Tobit2.

Kære tobitter
Gnæk gnæk gnæk – I fik os næsten (men kun næsten!) på vores
jagt rundt i storbyjunglen! Det blev vildt og vi fik set store dele af
København og Københavns offentlige transport, da vi tog på jagt
gennem DSB… Vi glæder os til at tage kampen op næste gang…
Maj måned betyder varme og godt vejr. Vi skal ud og finde ud af
hvad det vil sige at ’geocache’.
Vi skal på Forårsturnering og vi skal begynde at forberede os til
sommerlejren.

Datoer:
3. maj  - PLa-arrangement for PLa’er Ravnsholt, Ege og Øresund
Division. Se invitationen på:    http://ravnsholt.dk/ravnsholt/
spejdere/2008/PLAST_Invitation03052008.pdf
7. maj –  PLa-møde (kl. 18) og tropsmøde (kl 19). Vi mødes ved
hytten med udendørs tøj på og drager på geocaching!
9. maj – 12. maj – Forårsturnering
14. maj – patrujlemøde
21. maj – patrujlemøde
28. maj – patrujlemøde

Husk at melde afbud til staben, hvis du ikke kan komme til
arrangementerne og til din PL, hvis du ikke kan komme til et
patruljemøde

Kærlig hilsen Staben
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Birkerød
Bjørne

Hej bjørne!

Så er det for alvor blevet forår, og vi går forhåbentlig også snart
mod sommeren. Denne årstid er jo højtid for en lille bjørn, der
efterhånden må have gnedet al vintersøvnen ud af øjnene.

Maj står på en række arrangementer:

1. maj skal vi ud i det lyssegrønne.

3. maj lægger vi endnu engang hånd på bålpladser og brændeskjul.

11. maj er der kanosejlads.

24. maj er der mulighed for at svæve i hjemmebygget
svævebane.

29. maj er der divigrill i fælledparken.

Så alt i alt byder maj på en hel række spændende arrangementer
for lige netop dig!

Smut ind forbi bjoerne.dk og meld dig til de fantastiske
arrangementer.

Mange forårspoteklask fra Kaput, der kaster aben videre til Jeppe…

P.Plys
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FLOT SEJR TIL 1. BIRKERØD
på et af Danmarks hårdeste spejderløb

Fra 1. Birkerød trop deltog Frederik og Victor, der begge er 15 år.
De var i patrulje med 3 drenge fra Birkegruppen, én af de andre
blå grupper i Birkerød, under navnet Black & Beer.

Frederik fortæller:
Apokalypseløbet foregår en weekend på Fyn. Temaet i år var IT-
kriminalitet. Det er udfordringer og spejderfærdigheder, bl.a.
samarbejde, fingerfærdighed og fantasi, der er i centrum, og
kvaliteten af løbet er helt i top. Det var fedt at være afsted i en
patrulje, hvor alle medlemmerne var super-motiverede. Vi gik 60
km og sov sammenlagt 3½ time på løbet, hvor der var sjak af
jægere på cykler, der forsøgte at fange os undervejs, så vi var
nødt til at snige os afsted. Der deltog 39 patruljer fra hele
Danmark.

En af de sjovere poster var Clinique Wellness, hvor vi skulle lave
cremer og fik fodbad, karbad, manicure og ordnet hår! Starten på
løbet gik i en svømmehal under en voldsom kamp – og undervejs
fik vi bl.a. testet vores IQ, lavet følekimsleg indeni en kalkun og
fremstillet cola.

Se nærmere på www.apokalypse.dk.

Således opfattet – og med et rungende tjikker-likker fra
ledergruppen,
Lisbeth
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Birkerød
Gruppe1.

Gruppelederne har ordet:

Fuglene synger lystigt om morgenen, blomsterne og de grønne blade pibler frem
overalt og friluftslivet bliver en tand sjovere og behageligere, når det er lyst og
varmt (og tørt?!).

April bød på en lederweekend, hvor lederne sled i det med at omsætte DDS’s
vision, Spejd 2020, til konkrete tiltag i 1. Birkerød. Vi ønsker at være en
ambitiøs og visionær gruppe, og der er masser af inspiration at hente i DDS.

Spejderne bygger en bedre verden er overskriften for Spejd 2020.

Og der er 6 pejlemærker:
• Spejd er personligt udviklende
• Spejd er meningsfuldt
• Børn og voksne har et levende samspil
• Det er attraktivt og personligt udviklende at være leder
• Vi har et fælles spejderarbejde i Danmark
• Spejd bidrager til samfundets udvikling

Efter weekenden har vi nu i ledergruppen et idé-katalog at arbejde videre med.

Igen i år havde vi en yderst velbesøgt introduktionsdag med masser af
aktiviteter for interesserede drenge og deres forældre. Der blev klatret, lavet
popcorn over bål, snittet, kæmpet, redet på A-buk, og forældrene fik bl.a.
trænet samarbejde og fingerfærdigheder! Det var en hyggelig og sjov dag, også
for de spejdere, forældre og ledere, der deltog.

I maj måned holder vi traditionen tro et “koblingsmøde” for alle spejderne for at
bygge bro mellem grenene og lette overgangen for dem, der rykker op til næste
gren i august på Colleruphus.

På gensyn i det grønne,
Jakob og Lisbeth
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Birkerød
Gruppe2.

Gruppelederne har ordet:

Foråret er for alvor kommet og mens vi har set alting spire og gro i
naturen, er også vores egen spejdergruppe vokset lidt.

I starten af april inviterede vi Birkerøds piger til at komme og
være spejder for en dag, og på det efterfølgende blåmejsemøde
var der rigtig mange glade piger, både nye og gamle. Det varmer
at se, at spejderarbejdet stadig er aktuelt og at naturen stadig
kalder, selvom de daglige krav til underholdning stiger i takt med
at teknologien udvikler sig. Men måske netop derfor er det vigtigt
at se og fornemme, at der er ting der aldrig ændrer sig.

Træerne springer ud hvert forår, børn vokser og udvikler sig hele
tiden, nye ting læres og nye venskaber knyttes. Dette er ikke
mindst gældende for spejderlivet, som netop handler om friluftsliv
og kammeratskab: at mærke at vi sammen kan meget mere, at
tage ansvaret og mærke at man vokser – og samtidig huske på alt
det sjove. For det skal være sjovt at være spejder, det skal være
sjovt at udvikle sig!

Pernille og Pernille
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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

JA: Martin Michael Hansen 61 35 93 10 48 25 23 61
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:

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

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: Camilla Kornbeck 45 81 57 07
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: Laura Evald (Nico) 51 55 41 58 45 81 60 90
Tobitten (trop): TL: Signe Ravn-Højgaard (Garderobe) 25 31 96 70

TA: Charlotte Stephansen 51 32 92 13
TA: Mette Pil Brodersen 61 30 06 55
TA: Mette Jenstrup 51 34 09 78

Svalen: PL: Rebecca Dam 23 28 23 97 45 82 97 00
PA: Louise Egå Skovbjerg 29 82 17 45 45 82 90 60

Glenten PL: Simone Porsborg Hansen 23 29 29 79
PA: Sasha Meriam Babenco 51 72 40 67 45 82 53 55

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: Kell Vedsted 20 94 86 93 45 81 85 17
Kasserer: Philip Dam 45 82 97 00
Hyttemor: Mette Palm (mette.palm@get2net.dk)

1. BIRKERØD GRUPPE - www.1b.dk

2. BIRKERØD GRUPPE - www.2birkerod.dk

TELEFONLISTE
Ravnsholt Divisions hjemmeside: www.ravnsholt.dk


