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. 5

Juni-juli 2008

Bardunen er denne gang fyldt med nyt om glade begivenheder, årets
gang i 2. Birkerød og selvfølgelig indlæg fra (næsten) alle grenene.
God sommer til jer alle.

Spejdere, ledere, bestyrelse, forældre og venner af 1. Birkerød sender de
varmeste lykønskninger til Liv og Jens (vores fhv. gruppleder) med brylluppet,
der stod Pinselørdag i Sannidal Kirke i Norge.
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DEADLINE

INDLÆG

Stof til næste blad
senest
den 15. i måneden før

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

Æressiden

Tillykke siger vi alle til :
Fødselsdage i juni
6.
Jonas
9.
Hathi (Lucas)
Tha (Isak)
11. Malene
19. Gnist (Katrine)
21. Victoria
Mette Pil
23. Anne-Sofie
24. Max
Sune
Anders
27. Rikki (Rasmus)

22 år
11 år
9 år
17 år
11 år
8 år
24 år
8 år
8 år
26 år
20 år
20 år

14 spejderår
1 spejderår
1 spejderår
8 spejderår
1 spejderår
0 spejderår
11 spejderår
0 spejderår
0 spejderår
? spejderår
9 spejderår
11 spejderår
Fødselsdage i juli
2.
Emil
8.
Kasper
9.
Garderobe (Signe)
12. Julius
15. Karibu (Martin)
21. Nicolai
22. Fugl (Tina)
23. Snip (Sine)
29. Ida Marie
Ælling (Mira)
30. Tavi (Simon)

23 år
35 år
22 år
8 år
9 år
20 år
23 år
34 år
8 år
11 år
10 år

14 spejderår
26 spejderår
4 spejderår
0 spejderår
0 spejderår
10 spejderår
14 spejderår
25 spejderår
0 spejderår
1 spejderår
1 spejderår
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1.

Birkerød Ulve
H. Chr. Engelsens Flok

Hej alle nye og gamle ulve!
Tænk at det kan regne så meget på en dag som det gjorde den første
dag i Sverige. Nej, hvor var vi våde og det var rigtig godt, at vi kunne
få tørret vores tøj og soveposen, som også blev våd. Der er masser af
billeder fra turen på www.1b.dk (se under minier og billeder)
Programmet for juni ser sådan ud:
Den 5.: Grundlovsdag / Bistrup sommerfest
Alle spejdere i uniform har gratis entre til sommerfes-ten. Kom med
og få et par hyggelige timer. Tropspejderne passer som sædvanlig
boden, hvor man kan smadre tallerkener. Der er ikke møde fra 17 19
Den 12.: Vand og beviser
Vi starter med at checke, hvor godt dit regntøj holder vandet ude
(=vandkamp); tag gerne tørt tøj med…
Bagefter arbejder vi med kniv-, sav- og bålbevis
Den 19.: Kanotur
Der kommer nærmere besked om tid og sted, og forældre og
søskende er velkomne til at deltage
Den 26.: Sidste møde før ferien
Programmet for denne aften superhemmeligt, men vi har en fast
tradition for, hvad der skal ske…..
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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2.

Birkerød
Blåmejser

Blåmejserne lavede mange
sjove aktiviteter på zoodag
i slutningen af april.

Blandt andet var de
gennem en fantastisk
forhindringsbane i det
flotte gamle elefanthus.
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1.

Birkerød Juniorer
Marianne Wieses Flok

Hej drenge.
Nu nærmer sommerferien sig med hastige skridt. Men det skal ikke forhindre os
i at holde møder.
Vi har jo været på sommerlejr, så der er pludselig lang tid til august, hvor vi
igen mødes til nye sjove oplevelser og udfordringer.
I juni er der to arrangementer. Bistrup sommerfest: hvor vi skal hjælpe med at
tømme kirketårnet. Det er altid sjov og hyggeligt at hjælpe til dette
arrangement. Valdemarsdag: skal vi sælge Valdemars flag og gå parade i Hillerød
med vores faner
Mandag den 2. juni - Tømning af kirketårn
Vi tømmer tårnet for boder til Bistrup sommerfest. I hører nærmere.
Torsdag den 5. juni - Bistrup sommerfest
Traditionen tro, holdes der grundlovsdag, fest i præstens have.
Det starter kl. 13 og alle er velkomne. Det er gratis, hvis du er iført uniform.
Torsdag den 12. juni - Træning
Et mere stille trænings møde. I hører nærmere.
Søndag den 15. juni - Valdemarsdag
Fejrer Dannebrog. Vi sælger Valdemars flag og går parade. I hører nærmere.
Torsdag den 19. juni - Planlægnings møde
Lær at planlægge et møde.
Torsdag den 26. juni - Afslutnings middag
Vi laver mad. Forældre er inviteret kl. 20 til spisning. I hører nærmere.
Mange spejder hilsner fra Rikki og juniorestaben
GOD SOMMER!!!
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Husk at:
- Melde afbud, når du ikke kan komme!
- Være klædt efter vejret!
- En spejder er altid beredt
- Er spejder er positiv over for en udfordring!

2.

Birkerød
Spirer

Hej Spirer
Så er sommeren for alvor kommet over os, og vi håber
at I har haft en masse tid til at nyde solen og det gode
vejr.
Nogen af os har lige været til Oak City Rally og var
selvfølgelig kanon-seje!
I juni måned er møderne igen om mandagen fra 18-20.
Vi skal forberede sommerlejr, pakke patruljekasser og
slå telt op. Vi skal også have plantet nogle fine
pilehytter ved hytten.
26. Juni:
Er der forældremøde med minierne, fra kl. 17-20. Her
vil i få mere information om sommerlejren.
Og så er det sommerferie med SOMMERLEJR – vi ses til
en super uge i august!!!
Med spirerhilsen
Tavi og Nico
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2.

Birkerød Trop
Tobit

Kæreste Tobitte-tøser
I maj måned har I haft rigeligt med mulighed for at dyste med og
lære de andre tropsspejdere i Ravnsholt Division at kende.
Den store begivenhed var Forårsturneringen,
Glentens udsendte opdagelsesrejsende dame, indfødte tolk og
rejseguideinde klarede sig rigtig godt, de knoklede i hvert fald og
fik lavet en masse flot spejderarbejde. Så vidt vides for de næsten
ikke vild og de lavede en rigtig sej gennemgående opgave på
hejken.
Tilmed var de de næstmest underholdende på hele lejren! Og mon
ikke det kommer os alle til glæde igen på sommerlejren?
Alle points og placeringer kan ses på ravnsholt.dk
Endnu en divisions-dyst har fundet sted i maj måned, nemlig på
fællestropsmødet, hvor I har gamblet jer til ingredienser til
Trangia-madlavningskonkurrencen.
Udfaldet er i skrivende stund ukendt, men sikkert er det, at I har
fået trænet jeres madlavningsfærdigheder, hvilket med garanti
osse vil være til glæde for os alle på sommerlejren!
Og Sommerlejren bliver det store tema i juni og juli. I kan glæde
jer til et tropsmøde med jeres “gamle” ledere Rikke (Fia) og Marie
(Era), de vil hjælpe jer med at blive super klar til at cykle
Bornholm rundt... Husk at dette tropsmøde er rykket en uge frem i
forhold til normalt, det vil sige at det er den 11. juni!
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2.

Birkerød Trop
Tobit

Derudover skal vi holde pakkemøde i hytten, hvor vi pakker og
fordeler alt fællesgrej til sommerlejren, det gør vi lørdag den
28.juni. Det er vigtigt at alle jer, der skal med på sommerlejren
deltager på dette møde!
Når vi kommer til juli har alle forhåbentlig overstået eksamener og
fået ferie og så skal vi på sommerlejr! Det biver alle tiders
hyggelige tur, nu med ekstra påhængs-leder; Rasmus (aka Etta
Cameron) som osse var forbi på forårsturneringen. Vi skal cykle
Bornholm rundt, se seværdigheder, opleve den bornholmske
kultur, forhåbentlig bliver vejret til en masse badning og
krøllebølle-is og så skal vi udfolde vores kreative evner og mon ik
os der bliver et par interne dyste undervejs!
I juli holder osse Bardunen ferie, så I må vente på næste nummer
udkommer efter sommerferien, hvor vi osse er tilbage med
patrulje og tropsmøder og ikke mindst oprykningsdagen, som er for
alle spejdere, ledere og forældre i 2. Birkerød! Vi glæder os til at
sige velkommen til 6 nye tobitter!
Datoer:
4. juni – patruljemøder
11. juni – pla (kl.18) og tropsmøde(kl.19) Med Marie og Rikke
18. juni – patruljemøder
25. juni – patruljemmøder
28. juni – pakke møde i hytten kl.11:00 til ca.13:00 (eller når vi er
færdige)
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1.

Birkerød
Gruppe

Gruppelederne har ordet:
En højt placeret leder i erhvervslivet har fortalt om et kursus, han var
på for nyligt, hvor der først blev vist en film om en ung fyr, der
reddede en masse mennesker fra døden i Rwanda for nogle år siden.
Filmen gjorde et dybt indtryk… Derefter mødte denne mand (der nu
levede under ny identitet) op og holdt foredrag for kursusdeltagerne.
Moralen var, at det vigtigste er at hjælpe sine medmennesker - uden
at forvente eller forlange noget igen… Det er tankevækkende, at det
er præcis det samme budskab, vi hører, når spejderne over hele
landet og i alle aldre fejrer Sct. Georgsdag.
Ulvenes og juniorernes sommerlejr i maj på Söderåsen i Sverige forløb
meget fint. Lejrlivets glæder og udfordringer fyldte dagene ud. Ulvene
vandrede 20 km alle mand, juniorerne tog på hejk med Heinz, og
lederne testede tørrerummets effektivitet, der heldigvis var stor!
Troppen var på forårsturnering og klarede sig rigtig flot – se resultatet
andetsteds i bladet. Og klanen havde en travl måned med mange
arrangementer og færdiggjorde vores store, flotte brændeskur ved
fællesbålpladsen. Rigtig godt gået!
Husk at møde op den 5.6. til Bistrup Sommerfest, der støtter lokal
velgørenhed. Det foregår i præstens have og er en hyggelig dag for
hele familien.
Vi skal også traditionen tro fejre Dannebrogs fødselsdag i juni – mere
information følger.
Før sommerferien tager over så husk at sætte X i weekenden den 29.31.8., hvor vi alle tager på gruppetur, og hele familien er inviteret til
at deltage lørdag til søndag.
Alle ønskes en dejlig sommer i samvær med familie og kammerater,
Jakob og Lisbeth
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2.

Birkerød
Gruppe

Gruppelederne har ordet
I løbet af maj blev der gjort en del ting for at gøre vores hytte og
området omkring til et bedre sted at være spejder. Bjørnene sørgede
for, at den store bålplads som alle spejdergrupperne deler, fik en
tiltrængt restaurering og der blevet bygget et fint brændehus til. Med
hjælp fra et par flinke hyttegæster, fik vi også endelig lavet en
ordentlig bålplads ved vores egen hytte.
Vi har også fået hjælp af en masse forældre der brugte et par timer
på at male vinduer, køre skrald væk, lægge sten rundt om hytten og
meget mere. Vi siger mange tak for hjælpen til dem der var med!
I løbet af sommeren arbejder vil vi arbejde på, at gøre hytten
hyggeligere, Der vil blandt andet blive hængt diverse billeder op på
væggene og vores materielrum bliver færdigt så vi kan få telte,
patruljekasser med mere ud af hytten.
Men…. Hvis hytten skal være et rart sted at være er vi nødt til at blive
bedre til at rydde op efter os ALLE SAMMEN! Derfor at vi lavet en liste
over ting der SKAL gøres HVER gang man har brugt hytten.
-Feje gulvene
-Tørre borde af
-Rydde køkkenborde og tørre dem af
-Check toiletterne
-Gå ud med skraldet
-Sætte i opvaskemaskinen og starte den
Det burde kunne lade sig gøre
God Sommer og god Sommerlejr til alle
Spejderhilsner
Pernille og Pernille – eller Bimbo og Måne
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2. Birkerød Gruppe
UDDRAG af referatet af grupperådsmøde 21. februar 2008. Resten kan
læses på gruppens hjemmeside www.2birkerod.dk
a. Valg af dirigent og referent
Dirigent: Lars Nissen
Referent: Camilla Mørch Pedersen
b. Beretning fra bestyrelsen og ledergruppen
Bestyrelsens beretning ved Poul-Henrik Appelqvist:
I det forløbne år har bestyrelsen atter arbejdet på at styrke
sammenholdet mellem spejder- og forældregruppen således at det at
være spejder ikke blot opfattes som noget ens barn går til, men også
opleves som noget både børn og voksne får positive oplevelser ud af.
Det vil sige socialt samvær, oplevelser og udfordringer for forældrene
og børnene.
Efter rådsmødet konstituerede bestyrelsen sig med et aktivitetsudvalg
og en hyttemor.
Aktivitetsudvalget ledes af Nadia Vesterdahl + Stina Palvig
Hyttemor Mette Palm
Det sociale koordinerer bestyrelsen, oplevelserne og udfordringerne
tager spejderlederne sig af.
Gruppelederenes beretning ved Pernille Würtz Lyngbye:
Der er nu gået et år siden vi blev valgt som gruppeledere, og det har
været et år hvor vi har brugt en del tid på at lære hvordan det hele
fungerer, hvad vi gerne vil som gruppeledere og hvordan vi udfylder
rollen bedst muligt. Meget af arbejdet er gået med det “man ikke kan
se”, men vi regner med at fundamentet nu er lagt, så vi det
kommende år kan nå en masse af de mål vi har sat os.
Minigrenens beretning ved Signe Dyrberg:
Siden før sommerferien har Blåmejserne haft vokseværk og er nu tre
kuld med fem i hver. Pigerne og lederne er blevet mange oplevelser og
erfaringer rigere.
Vi glæder os meget til spejderårets sidste måneder hvor bl.a.
orientering om og i verden, lejrliv og samarbejde vil stå på
dagsordenen.
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Juniorgrenens beretning ved Henning Hviid Nielsen:
Vi er 2 patruljer i juniorgrenen med 5 Spirer i hver. Nico (Laura)
juniorassistent og Tavi (Henning) juniorleder står for vores møder. I
det sidste år har vi bl.a. lavet fuglekasser, genbrugspapir, taget
øksebevis, kartofeltryk på t-shirts, lavet knob, holdt mørkemøde,
plukket bær og lavet syltetøj, vi har lavet bål, drukket the og hygget.
Vi har også deltaget i/på gruppeturen, juniordivi, Bistrup sommerfest,
Sommerlejr, Andespil, JUPLAT (weekend for 2.års spirer) og Zoo-dag.
Tropsgrenens beretning ved Mette Pil Brodersen:
I troppen er vi pt. 9 tropspiger i to patruljer; svalen og glenten. Derud
over er vi 5 ledere; Mette Jenstrup, Signe Ravn, Camilla Mørch
Pedersen, Charlotte Stephansen og Mette Pil Brodersen
Tropspigerne holder møde hver onsdag, som patruljelederne
planlægger. Den første onsdag i måneden holder vi tropsmøde, som
lederne planlægger.
Seniorgrenens beretning ved Nina Mørch Pedersen:
Birkerød Bjørne er en klan for seniorspejdere i alderen 16-23 år (men
den øvre aldersgrænse er vi ikke så strikse med). Birkerød Bjørne er
fælles for 1.- og 2. Birkerød og vi er lidt under 30 aktive seniorer i
klanen. Vi har to klanledere: Nina fra 2. Birkerød og Jeppe fra 1.
Birkerød.
c. Fremlæggelse af årsregnskab og status for det foregående
år til godkendelse
Phillip Dam fremlagde regnskabet
- Andespillet gav ikke det overskud det plejer pga. af de få
deltagere til arrangementet
- Der var stor indtægt fra seniorernes og ledernes arbejde på
Roskilde Festival
- Vi har sparret penge ved ikke at bruge så mange
- Forældrene er for dårlige til at betale kontingent.
Det blev besluttet at prøve at køre kontingent indbetalingerne over
PBS, det fungerer hos 1. Birkerød.
Der blev spurgt til hvorfor der hvert år er underskud og om det kan
holde i længden. -der er overskud på driften. En del af underskuddet
skyldes afbetaling på hyttet.
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e. Væsentlige beslutninger om gruppens fremtid, herunder:
1. forelæggelse af planer for indeværende år:
Da bestyrelsesformanden træder af og der skal vælges mange nye i
bestyrelsen har den nuværende bestyrelse ikke lavet nogen planer for
det kommende år.
Der er masser af spejderarrangementer i løbet af året hvor bestyrelsen
deltager.
2. beslutninger i øvrigt om gruppens udvikling, spejderarbejde mv.:
I forbindelse med hvervearrangement i foråret vil gruppen gerne have
lov til at tage spejdere ind fra de er syv år.
Grupperådet godkendte, at gruppen optager børn fra 1. klasse (7år),
hvis bestyrelsen og ledergruppen ønsker dette.
Hvis der kommer mange nye spejdere til hvevearrangementet kræver
det at der er ledere til at tage sig af dem.
Der spørges til om der kun søges efter nye blåmejser eller om det også
er spejdere til de andre grene der mangler.
-hvervearrangementet er ikke kun for 1. klasser.
Forrige år var der et medlemsfrafald på 9 i år var det 7.
3. vedtagelse af budget for indeværende år, herunder fastsættelse
af kontingent:
budgettet er lavet på baggrund af regnskabet fra 2007.
På grund af kommunesammenlægningen er grundtilskudet faldet
markant. Til gengæld er der masser af puljer man kan søge. Ellers er der
ingen udsving i forhold til tidligere.
Der bliver kommenteret på at der er budgetteret med et reelt
underskud, hvilket kun kan holde måske 10 år fremover.
- det er blandt andet derfor det er vigtigt at få flere medlemmer.
Der er konsekvent budgetteret lavt med indtægter og højt med udgifter.
Der bliver spurgt om det er blevet overvejet at hæve kontingentet.
-kontingentet i gruppen er allerede højt.
f.

Fastsættelse af antallet af bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsen har foreslået at sammensætningen skal være 3 forældre (og
en suppleant), 3 spejdere og 3 ledere (og en suppleant)
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g. Valg til bestyrelsen af:
1. bestyrelsesformand, kasserer og eventuelt øvrige forældre:
Kell Vedsted blev valgt til formand for bestyrelsen under forudsætning
af en overdragelses periode. Phillip Dam fortsætter som kasserer.
Poul-Henrik Appelqvist blev valgt ind som øvrigt medlem
2. unge:
Stina Palvig, Simone Porsborg og Camilla Mørch Pedersen blev valgt
3. ledere, herunder mindst en gruppeleder:
Pernille Pedersen, Pernille Wurtz og Natalie Strandman Eisted blev valgt
4. valg af suppleanter:
Pia lindgreen og Ulla Nielsen Petersen blev valgt som forældre
suppleanter
h. Valg af gruppens to medlemmer af Korpsrådet
Rikke Petersen og Camilla Mørch Pedersen blev valgt. Pernille Würtz
Lyngbye er suppleant.
i.

Valg af gruppens to medlemmer af Divisionsrådet

Phillip Dam, Kell Vedsted, Henning Hviid, Pernille Würtz Lyngbye og
Camilla Mørch Pedersen blev valgt
j.

Valg af revisor og revisorsuppleant

Jane Hjort blev genvalgt til revisor
Lars Nissen blev valgt som revisor suppleant
l.

Eventuelt

Stor tak til Marie og Nadja for deres bestyrelses arbejde.
Mette Palm fortsætter som hyttemor.
Der mangler ledere til blåmejserne, allerede nu –men især fra efter
sommerferien.
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TELEFONLISTE
Ravnsholt Divisions hjemmeside: www.ravnsholt.dk

1. BIRKERØD GRUPPE - w w w .1b.dk
ML: Lene Friis (Pudmini)
Ulveflokken:
ML: Søren Rye (Tantor)
JL: Rasmus Rahbek (Rikki)
Juniorflokken:
JA: Martin Michael Hansen
TL: Mads Rønnest
Troppen:
TA: Kristian Dreholm
TA: Mads Nilausen
TA: Jonas Håkan-Mose
PL: Christopher W odstrup
Moha w k:
PA:
PL: Frederik Abildgaard Rom
Sioux :
PA: Martin W agner
KL: Jeppe Arnsdorf Pedersen
Birkerød Bjørne :
KL: Rolf Ingvardson
Birkerød Rove r:
GL: Jakob Braad
Gruppe le de lse:
GL: Lisbeth Garly
GA: Grethe Holm
Lars W . Nissen
Bestyre lsesforma nd:
Camilla Kornbeck
Kasse rer:
Jens Rahbek
Hytte (vedligeholde lse)
Annemarie Jensen
(annemariejensen@pcnetkom.dk)
Hytte (udlå n) +
rengøringsansvarlig:
Mads Rønnest
Ma trielma nd:

mobil
61 28 38 09
31 95 42 45
28 59 57 52
61 35 93 10
26 22 97 21
26 73 76 22
22 95 63 03
22 95 16 91
22 63 62 00

fa stne t
45 81 60 09
45 81 15 85
45 81 22 70
48 25 23 61

40 27 26 08
60 82 17 00
61 70 45 81
40 47 44 27
40 41 62 65
22 95 16 19
28 70 71 09
28 73 01 01

45 81 52 47
45 82 17 28

45 81 49 05

45 81 92 19

45 82 46 42
45 81 71 09
45 81 60 09
45 81 57 07
45 82 09 54
28 59 57 53 45 81 22 70

26 22 97 21

2. BIRKERØD GRUPPE - w w w .2birke rod.dk
mobil
MA: Karen Marie Leffers (Bom)
28 79 85 45
Blå me jse r (mini):
MA: Signe Dyrberg (Trille)
28 49 59 99
JL Henning Hviid (Tavi)
Spirer (junior):
JA: Laura Evald (Nico)
51 55 41 58
TL: Signe Ravn-Højgaard (Garderobe) 25 31 96 70
Tobitten (trop):
TA: Charlotte Stephansen
51 32 92 13
TA: Mette Pil Brodersen
61 30 06 55
TA: Mette Jenstrup
51 34 09 78
PL: Rebecca Dam
23 28 23 97
Svale n:
PA: Louise Egå Skovbjerg
29 82 17 45
PL: Simone Porsborg Hansen
23 29 29 79
Glente n
PA: Sasha Meriam Babenco
51 72 40 67
KL: Nina Mørch Pedersen
60 24 93 11
Birkerød Bjørne :
GL: Pernille W ürtz Lyngbye
29 72 52 36
Gruppe le de lse:
GL: Pernille Pedersen (Måne)
51 90 19 11
Kell Vedsted
20 94 86 93
Bestyre lsesforma nd:
Philip Dam
Kasse rer:
Mette Palm (mette.palm@get2net.dk)
Hytte mor:

fa stne t

45 81 83 83
45 81 60 90

45 82 97 00
45 82 90 60
45 82 53 55

45 81 85 17
45 82 97 00

