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1. O G 2. B I R K E R Ø D G R U P P E R
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16. årgang nr. 6

August 2008

Velkommen til et nyt spejderår i 1. og 2. Birkerød. Vi
håber at I alle har haft en dejlig sommer og fået masser af
nye spejderminder på årets sommerlejre.

Gruppetur for alle spejdere og deres familier
til Colleruphus ved Gl. Holte
weekenden den 29.-31. august 2008
•
•
•
•
•

traditionsrig gruppetur til Colleruphus med aktiviteter og leg
oprykning af spejderne til hhv. junior og trop
uddeling af årsstjerner
information om mange af gruppens aktiviteter gennem et helt
spejderår
oplevelser sammen med andre spejdere, forældre og ledere

PROGRAM:
fredag aften
lørdag formiddag
lørdag eftermiddag
lørdag aften

søndag formiddag

spejdere og ledere cykler til Colleruphus
om aftenen er der oprykning til hhv. junior og trop
aktiviteter og leg
forældre og søskende ankommer til Colleruphus
løb for spejdere og deres familier på grunden
aftensmad, lejrbål, billedfremvisning fra det
forgangne spejderår
fine muligheder for at forældre/søskende
overnatter (på sovesale)
oprydning, uddeling af årsstjerner og vi cykler retur
til Naulakha

TILMELDING afleveres til grenlederne senest torsdag den 21.
august
På gensyn til endnu en hyggelig weekend på Colleruphus!

Med spejderhilsner fra
Bestyrelsen og Lederne i 1. Birkerød
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Æressiden

Tillykke siger vi alle til :
Fødselsdage i august:
2.
3.
5.
6.
8.
11
12
13
16
17.
22.
23.
26

Tjo (Thomas)
9 år
Lasse
32 år
Tulle (Anne-Marie) 9 år
Orissa (Maiken)
9 år
Kara (Sophie)
8 år
Jeppe
21 år
Sofie
16 år
Iben
14 år
Sika (Robert)
10 år
Nanu (Peter)
8 år
Jasmin (Nanna)
10 år
Pukeena (Morten 9 år
David Hansen
23 år
Pudmini (Lene)
50 år
Rama (Nicolai)
10 år
Thuu (Thore)
8 år
Lasse
24 år
Bingo (Olav)
8 år
Helene
17 år
Bekko (Anders)
9 år
Frederik
16 år
Thora
17 år

1 spejderår
23 spejderår
0 spejderår
0 spejderår
0 spejderår
10 spejderår
6 spejderår
3 spejderår
1 spejderår
0 spejderår
1 spejderår
0 spejderår
15 spejderår
1 spejderår
1 spejderår
0 spejderår
16 spejderår
0 spejderår
5 spejderår
1 spejderår
9 spejderår
0 spejderår
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1.

Birkerød Ulve
H. Chr. Engelsens Flok

Hej alle ulve!
På grund af sommerferien mødes ulvestaben først her i starten af
august og planlægger halvårsprogrammet. Vi sender det ud til jer
på mail lige så snart, det er klar.
Programmet for august ser sådan ud:
Torsdag den 21.: Ulvemøde i Naulakha
Første møde efter ferien og sidste ulvemøde for dem, der skal
rykke op. De 4, der ikke fik ulvenavn før ferien skal døbes; der er
et par stykker, der mangler knivbevis og vi skal på et lille løb. Husk
tilmelding til Colleruphus-turen.
Torsdag den 28.: Intet møde…. fordi vi skal på
Colleruphus fra fredag den 29. til søndag den 31. august. Hvis du
ikke allerede har fået en seddel, så kan du finde den på
www.1b.dk.
Specielt til jer forældre:
Hvis jeres søn ikke kan komme til et møde, skal I huske at melde
afbud – gerne inden kl. 16 om torsdagen. Vi vil gerne kunne
planlægge optimalt og det praktisk for os at vide, om der kommer
30 eller 10; eller om vi skal vente på nogen, hvis vi skal ’ud af
huset’. Afbud kan ske på ulveleder@1b.dk, på sms eller per telefon
(se numrene bag på Bardunen).
Som mange af jer ved, får ulvene mødeknapper, når de har været
til 10 møder, men bliver man væk fra et møde uden afbud, starter
man forfra.
Masser af hilsener

4Rud, Tantor og Pudmini

2.

Birkerød
Spirer

Kære Spirer
Tak for en forhåbentlig rigtig god sommerlejr på
Næsbycenteret, håber at I alle sammen har nydt
sommerferien og er friske til at tage fat på et nyt
spejder år. Det første møde er mandag d. 18. aug. fra
18-20.
Mandag d. 25. aug. skal vi sige farvel til dem der rykker
op i troppen og lege nogle lege☺
Torsdag d. 28. aug. har vi oprykning fra kl. 17.30, hvor
vi siger endeligt farvel til de ældste spirer og
velkommen til de nye, der rykker op. Forældre og
søskende er meget velkomne og oprykningen slutter af
med, at vi griller. Hver familie medbringer selv kød så
sørger bestyrelsen for tilbehør.
Mange spirehilsner
Tavi og Nico
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Birkerød
Bjørne
Så er endnu en bjørnestund gået - og desværre med en
lidt trist afslutning uden en rigtig sommerbjørnetur, men
så er det jo fantastisk at kunne tænke frem på et år
fyldt med oplevelser og løjer. Det hele starter jo
vidunderligt med at være tiden for nye bamlinger. Dette
bliver dog først rigtigt fejret om en måned, men så
bliver det også med grillet honning og bjørnelege.
Aben er hermed sendt videre til Mikkel.

“Hej lille Plys
dejlige Plys
stoppet ud med bløde dun,
det er du nemlig.
Hej lille Plys
dejlige Plys
dumme dumme summe brumme bjørn.”
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P.Plys

Blåmejserne sørgede for at holde god gang i 2. Birkerøds bod
“Sikker på hånden” ved Bistrup sommerfest den 5. juni.
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1.

Birkerød
Gruppe

Her efter sommerferien tager vi fat på et nyt spejderår med fornyede
kræfter…
Som noget af det første skal vi på gruppetur (se andetsteds i bladet),
og her foregår bl.a. oprykningen af de ældste spejdere i hver gren til
næste gren. Herefter skal bander og patruljer sammensættes på ny,
og der skal udpeges ledere og assistenter. Det er nogle vigtige og
meget lærerige men ikke altid helt nemme hverv. Nogle skal måske
lære at træde lidt mere i karakter for at få opgaverne løst godt i
banden/patruljen, mens andre måske skal lære, at hvis man er alt for
skrap, så kan det virke modsat, og man kan blive negligeret!
Grundlæggende drejer det sig om i fællesskab at løse de opgaver, der
stilles, og have det sjovt undervejs. Nogle i banden/patruljen er måske
gode til at tænde bål, mens andre er bedre til at vaske op – og det er
vigtigt at anerkende de færdigheder, som hver enkelt spejder har. Det
kan selv ulveledere og -assistenter finde ud af – det demonstrerede de
på fornem vis på sommerlejren, hvor de fik en opgave, der handlede
om dette. Det var juniorbandelederne, der gik foran i denne
undervisning.
BLÅ SOMMER – husk at sætte X i kalenderen den 15.-23.7. 2009!
Så skal hele 1. Birkerød Gruppe afsted på landslejr sammen med
20.000 andre blå spejdere fra hele Danmark samt internationale
gæster fra en række lande. Der venter os en spejderoplevelse ud over
det sædvanlige. Vi skal møde en masse nye spejderkamme-rater,
prøve aktiviteter, som vi ikke har set før, hygge os med hinanden og
nyde lejrlivet, store som små. I løbet af året vender vi tilbage med
flere informationer.
På gensyn til Kammeratskab, Ansvar, Friluftsliv, Sjov og Udfordringer,
8 Jakob og Sambur, gruppeledere i 1. Birkerød

2.

Birkerød
Gruppe

Arrhgg… deadline til bardunen…
Med en medgruppeleder i Thailand og jeg selv med blussende
varme kinder og træt på den måde man kun er når man er
kommet ind efter en hel dag ude i naturen og i gang med at
kigge på de sidste dages billeder af, søpapegøjer, græshytter,
smukke landskaber og uendelig meget vand fra oven, fra neden
og fra alle sider her på Færøerne, ja – så bliver det et indlæg
til Bardunen fra en gruppeleder med feriehjerne….
August er som sædvanligt måneden, hvor vi starter
spejderarbejdet op igen efter en sommer hvor I forhåbentlig
alle har haft nogle rigtig dejlige ferieoplevelser. En af dem
kunne være Mini/Junior sommerlejren på Næsbycentret i
starten af august eller troppens cykeltur på Bornholm.
Det kunne også være at du havde en god ferieoplevelse da du
hjalp Bjørnene med at stå for 250 servicevagter på årets
Roskilde Festival – en tjans som Bjørnene som sædvanligt
klarede til UG (eller et 12-tal hvis man skal bruge en mere
tidssvarende karakterskala) selv glæder jeg mig til at
fortsætte turen fra Færøerne til offroad eventyr i Island i
morgen, men jeg er sikker på at vi også begge glæder os også
til at se jer til et nyt spejderår med mange nye oplevelser og
udfordringer.
Mange ferie- og spejderhilsner
Pernille og (i en helt anden tidszone) Pernille, gruppeledere i 2.
Birkerød
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Ulvene og juniorerne fra 1. Birkerød var på en herlig ...
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... sommerlejr i Sverige allerede i maj. Fotos: Rud
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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:
JA: Martin Michael Hansen
TL: Mads Rønnest
Troppen:
TA: Kristian Dreholm
TA: Mads Nilausen
TA: Jonas Håkan-Mose
PL: Christopher Wodstrup
Mohawk:
PA:
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:
Camilla Kornbeck
Kasserer:
Jens Rahbek
Hytte (vedligeholdelse)
Annemarie Jensen
(annemariejensen@pcnetkom.dk)
Hytte (udlån) +
rengøringsansvarlig:
Mads Rønnest
Matrielmand:

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

fastnet
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 - www.2birkerod.dk
mobil
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: 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
Svalen:
PA: Louise Egå Skovbjerg
29 82 17 45
PL: Simone Porsborg Hansen
23 29 29 79
Glenten
PA: Sasha Meriam Babenco
51 72 40 67
KL: Nina Mørch Pedersen
60 24 93 11
Birkerød Bjørne:
GL: Pernille Würtz Lyngbye
29 72 52 36
Gruppeledelse:
GL: Pernille Pedersen (Måne)
51 90 19 11
Kell Vedsted
20 94 86 93
Bestyrelsesformand:
Philip Dam
Kasserer:
Mette Palm (mette.palm@get2net.dk)
Hyttemor:

fastnet

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

