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. 7

September 2008

Læs Louises sjove beretning fra tobitternes sommerlejr på Bornholm
side 8-11

Se mange flere billeder fra
1. Birkerød Trops
sommerlejr i Østrig på
www.1b.dk
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Æressiden

Tillykke siger vi alle til :
Fødselsdage i september:
1.
6.
9.
13.
14.
15.
16.
19.
24.
27.
30.

Mads
Jacob
Tai (Kornelius)
Brumle (Anna)
Lisbeth
Laura
Sika (Josephine)
Muvin (Poul-Henrik)
Glip (Michelle)
Aijla (Signe)
Kell
Dingo (Christoffer)
Jeppe
Louise
Barasingh (Anders)

22 år
18 år
9 år
8 år
50 år
14 år
12 år
54 år
24 år
8 år
50 år
8 år
13 år
15 år
9 år

13 spejderår
8 spejderår
0 spejderår
0 spejderår
4 spejderår
1 spejderår
0 spejderår
14 spejderår
14 spejderår
0 spejderår
1 spejderår
0 spejderår
6 spejderår
8 spejderår
1 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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1.

Birkerød Ulve
H. Chr. Engelsens Flok

Hej alle ulve!
Nu, hvor vi har været på Colleruphus, og alle de store er rykket
op, skal vi have lavet nye bander og udnævnt nye bandeledere og
assistenter. I vil i de næste måneder få en masse udfordringer, som
I kun kan løse ved at samarbejde i banden.
Der vil til næsten alle møderne frem mod jul blive tid til at snitte,
så det er en god ide at have dolken med hver gang.
Programmet for september ser sådan ud:
Den 4.:

Nye bander - vi skal lave ’bandekasser’ og spille
’bandememory’

Den 11.: Førstehjælp - kig i ’Flammen’ på siderne om
førstehjælp, så du er forberedt på alt det, vi skal høre
om
Den 18.: Knob og knuder – vi skal øve råbåndsknob og flagknob og
måske prøve at binde en abehånd….
Den 25.: Færdsel – kender du færdselsreglerne og ved du, hvad
der skal være på din cykel, så den er lovlig?
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
ulvestaben
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1.

Birkerød Juniorer
Marianne Wieses Flok

Hej drenge.
Nu begynder det nye og spændende spejder år. Vi har lige
overstået Colleruphus turen og har fået en masse nye friske
juniorer.
I dette halvår skal vi arbejde en del med kommunikation:
Hvordan forklarer man tingene, så andre kan forstå dem.
Hvordan løses og bygges koder. Hvordan programmerer man en
robot. Vi kommer nok også ind på noget med internettet...
Ellers lægger vi ud med at lære jer selv og jeres kammerater
godt at kende, så I kan arbejde godt sammen. Det er vigtigt for
at kunne fungere godt i en super sej juniorgruppe.
Torsdag den 4. september - Introduktionsmøde
Vi holder intromøde med spisning og binder 4-knob.
Torsdag den 11. september - Sammenrystning
Vi laver en del teambuildings øvelser så vi kan blive rystet godt
sammen og lære hvad vi hver især og sammen er gode til.
Torsdag den 18. september - Knob og pioner
Vi skal koncentrere os om de grundlæggende principper inden
for knob og besnøringer. Alle skal øve sig på 4-knob (tørklæde
knobet).
Torsdag den 25. september - Kommunikations intro
Intro til emnet kommunikation, som vi skal arbejde med det
næste lange stykke tid.
Fordelt over nogle møder skal vi blandt andet arbejde med Lego
robotter.
Mange spejder hilsner fra Rikki og juniorstaben
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2.

Birkerød
Spirer

Hej Spirer
Så er det blevet september og tid til at vi skal byde de
nye spirer velkommen. Det starter vi med den 1.
september, hvor vi også skal have delt patruljer.
Den 8. skal vi lære noget orientering og fra den 12.-13.
skal vi overnatte ude ved hytten. Det er en lille tur kun
for spirerne, hvor kommer til at lære hinanden endnu
bedre at kende og blive endnu bedre til det der med
orienteringen.
D. 15. september skal vi have et vejrmøde, hvor vi skal
lære
mere om vind og vejr.
Mandagen efter d. 22. er der brandslukningsmøde.
Den. 29. skal vi lave væve, så vi i begyndelsen af
oktober kan prøve at væve.
Møderne er som altid om mandagen fra kl. 18-20.
Mange spirerhilsner

6Tavi og Nico

2.

Birkerød Trop
Tobit

Kære Tobitter!
Først og fremmest velkommen til de nyoprykkede tropspiger! Vi glæder os til at
lære jer rigtig godt at kende igennem de næste fem forrygende trops-år!
For det andet: tak til ’de gamle’ tobitter for en rigtig rigtig god og hyggelig
cykel-sommerlejr på Bornholm! Louise har skrevet om sommerlejren et andet
sted i bladet.
Så blev det september og vi skal for alvor til at tage hul på endnu et fantastisk
spejderår!
Temaet for september er Adventure og Udfordring, så der er rig mulighed for at
få nogle fede spejderoplevelser og blive rystet godt sammen i de nye patruljer!
Vi lægger ud med et med et tropsmøde onsdag den 3. september kl. 19-21.
Pla’erne mødes som sædvanligt fra kl. 18-19. Glæd jer til en aften med masser
af sjove og anderledes udfordringer!
Vi mødes allerede igen til tropsdag søndag den 7. september fra kl. 10-15.
Her skal vi lave svær og udfordrende mad på trangia.
Resten af måneden kommer i selv til at stå for udfordringerne. På jeres
patruljemøde onsdag den 10. september skal hver patrulje planlægge et
udfordrende møde for den anden patrulje. Det kommer til at foregå sådan, at I
holder fælles patruljemøde onsdag den 17. september, hvor Svalen skal have
en udfordring klar til Glenten. Og på det fælles patruljemøde onsdag den 24.
september er det så Glentens tur til at udfordre Svalen.
Hvis I ikke har fået nok af Adventure og Udfordring (og gør man nogensinde
det?) byder september måned også på to meget udfordrende ture, som I selv kan
tilmelde jer. Der er Nathejk den 19.-20. september, hvor man deltager i 3-7
mands hold. Læs mere og tilmeld jer på www.nathejk.dk. Og så er der Dille den
27.-28. september for to-mands sjak. Mere info på www.dille.dk – sidste
tilmelding er 18. september.
Som I kan se er der masser af udfordringer og eventyr – så det er bare med at
komme af sted og opdage alt det vi kan som spejdere… Vi glæder os til at lege
med!
Staben
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2.

Birkerød Trop
Tobit

Tobitter på tropssommerlejr til solskinsøen
Klokken var 5:50, da vi mødtes på Birkerød st. mandag d. 7/7 med
vores cykler pakket med cykeltasker og skulle nå toget til Køge st.,
for derefter at tage ned til Køge Havn for at nå færgen til
Bornholm.
Den første udfordring gik på at få spændt cyklerne fast på færgen
under den seks timers lange tur fra Køge til Rønne.
Der var ikke mange mennesker, der skulle nå den tidlige afgang til
Bornholm, og vi havde det meste af færgen for os selv.
Aktiviteterne på færgen var begrænsede, og de fleste af os
startede med at prøve at få noget søvn oven på den lidt tidlige
start på dagen, også de fire ledere Charlotte med kæresten Rasmus
alias Hr. Rasmus og to gange Mette tog sig en lur efter en Roskilde
festival og havde smidt sig ved “Truckers Corner”.
13:00 ankom vi, til den forventede ankomst til Rønne Havn, hvor
der skulle købes ind på torvet til de første tre måltider på
Bornholm.
Vi begav os ud på en tur på 20 km. til Pedersker på sydsiden af
solskinsøen.
Tirsdag morgen mødte os med en smule regndråber, men snart fik
solen magt og drog regnen bort.
Vi skulle først til Pedersker by og efter dagens indkøb ned til
Dueodde for at bade ved det kridhvide sand.
Vi havde alle været i vandet og vasket, os da dagens konkurrence
skulle til at udforme sig; sandslotskonkurrence!
Vi fik 30 min. til at lave et fælles sandslot i de to patruljer,
Glenten og Svalen.
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2.

Birkerød Trop
Tobit

Glenten lavede en havfrue, og Svalen lavede Bornholm ud af den
hvide sand på Dueodde.
Glenten vandt og så kunne Tea, der havde lagt krop til havfruen
blive befriet.
Vi kom op på cyklerne igen, og turen gik videre til Helltsgåren,
hvor vi skulle vises rundt på et stenbrud og overnatte.
Til de flestes glæde var der mange dyr på gården; heste, killinger
og en hund mødte os som noget af det første, da vi havde cyklet
op af Paradisbakkerne.
Efter en rundvisning af stenbruddet lavede vi risotto, og lagde os
til at sove.
Onsdagsprogrammet lød på: rokkesten, kørsel i skoven, Ekkodalen
og overnatning på Slettegården efter ca. 3o km.
Vi havde rokket med rokkestenen, og havde kørt op ad de mange
bakker i skoven da vi nåde Ekkodalen. Vi råbte i dalen, og fik is
ved kiosken.
Slettegården lå i flotte omgivelser med en flot have, vandløb og
stort græsareal.
Torsdag tog vi ind til Gudhjem by for at spise Sol over Gudhjem og
Krøllebølleis!
Vi fik en time til at gå rundt i Gudhjem by, og så blandt andet
Danmarks første karamelkogeri, små sjove butikker og et
glaspusteri. Vi gik hen til et røgeri for at få frokost, der stod på Sol
over Gudhjem.
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2.

Birkerød Trop
Tobit

Efter at have spist frokost på havnen, skulle vi have dessert, og en
stor en af slagsen! Krøllebølleis! Verdens største is! Man var tre om
at spise én is, og efter vi alle var godt mætte, kørte vi videre til
Rebeccas families sommerhus, hvor vi blev i to nætter.
Fredag var halvhviledag, hvor vi kunne tage cykeltaskerne af
cyklerne og cykle til Hammershus og Opalsøen. Vi havde ikke
cyklet ret lang tid, før vi nåede vores første stop: Hammershus.
Vi gik op til ruinen, og efter en time eller to, gik vi ned til vores
cykler igen, for at cykle videre til Opalsøen.
Henover Opalsøn er der en svævebane300-400 meter oppe, hvor 4
tog turen ned til vandet. Det var et meget smukt syn, der mødte
en oppe på toppen. Fra svævebandens start kunne man se
Hammershus og havet. Det så lidt farligt ud, når folk tog tilløb,
eller gik hen til kanten for at tage et skridt ud i luften og svæve
hen ad flyvebanen.
Turen ned til vandet tog mellem 18-23 sekunder, og var supersjov!
Man fik den friske vind i ansigtet, mens man kunne se det
opalfarvede vand, Hammershus, havet marker, og meget meget
mere.
Efter 20 minutters badning i søen tog vi atter tilbage til
sommerhuset.
Om aftenen gik vi ned til havnen igen, der var noget jazz, men ret
hurtigt fik vi øje på en iscafé, og vi gik ind, og fik en is.
Lørdag forlod vi Rebeccas families sommerhus. og kørte ned af
vestsiden, på vej tilbage til Rønne.
Vi holdt ind ved en sti der førte til Jons kapel for at spise frokost
og derefter gå ned til Jons Kapel.
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2.

Birkerød Trop
Tobit

Da vi havde set Jons Kapel, cyklede vi ned til Nyker fem km fra
Rønne, hvor vi slog lejr den sidste nat.
Turen til rønne startede med at gå op ad bakke de første 400500m. Men efter de var overstået gik det meget ned af bakke, og
vi nåede Rønne. Vi blev sendt af sted på løb med diverse
spørgsmål om Bornholm og øens historie.
Klokken 15:00 var vi ombord på færgen, og afgik med destination
Køge Havn. Vi fjollede, hyggede, tegnede og sang på færgen og da
vi var nået i havn, var vi alle trætte og glade, med cykeltaskerne
fulde af fantastiske oplevelser, der sent vil blive glemt fra
Tobitternes tropssommerlejr ’08.
-

Louise, Svalen.

Alle Tobitterne ved Hammershus
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Birkerød
Bjørne
Velkommen tilbage bjørne, til endnu et fantastisk år med masser af
fede oplevelser. Denne sensommer er hver en bjørn mæt efter at
have spist sig tyk og fed til at kunne klare den mørke tid. Men
inden vinteren kommer, venter der heldigvis os bjørne en del
spænding:
September byder på:
Introgrill d. 2.
Seniorstart d. 6.-7.
Udfordringen d. 19.-21.
Bjørnekollektiv med kollefest! d. 21.-28.
Må alle bjørne mødes
Ingen er tyste
Huler vil ryste
Pels skal rengøres
Og ganer skal smøres
Når bjørne mødes
Aben afleveres til Emil.

P.Plys
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1.

Birkerød
Gruppe

Kan spejderledere på kursus i Det Danske Spejderkorps få en uge til
at gå med at diskutere værdier og ledelse? Svaret på det spørgsmål
er ja, nogle kan i hvert fald!
Baggrunden for det er, at i spejderarbejdet er holdninger og
værdier:
• målet for den enkelte spejders udvikling
• det grundlag vort fællesskab er baseret på
• styrende for vort arbejde
Hvilke værdier er så vores grundlag? Værdierne er beskrevet i
nogle “byggesten”: det er spejderloven, spejdermetoden,
spejderprincipperne og “de blå værdier” (også kaldet KAFSU). Det
nærmere indhold kommer vi tilbage til en anden gang.
Mange spejdere og ledere er ikke helt klar over, præcis hvad de
enkelte byggesten indeholder, men det forhindrer ikke, at vi i høj
grad arbejder efter dem. Det må skyldes, at efterhånden som man
vokser som spejder eller leder, så arbejdes værdierne ind under
huden mere eller mindre bevidst og bliver en selvfølgelig del af
den måde, man samarbejder og stiller og løser opgaver på.
Af og til er det dog værdifuldt at sætte fokus på byggestenene og
gå i dybden med, hvad de siger os hver især i dag, og hvordan vi
bruger dem i spejderarbejdet. Det er et tema, som 1. Birkerøds
ledere vil arbejde med i de næste måneder.
I håber om spændende diskussioner og god inspiration,
Jakob og Sambur, gruppeledere i 1. Birkerød
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2.

Birkerød
Gruppe

Kære spejdere og forældre i 2. Birkerød
For det første – mange tak for et rigtigt godt spejderår med oplevelser,
udfordringer og kammeratskab! Og velkommen til et nyt og spændende
år som ikke mindst vil blive præget af BLÅ Sommer 2009.
Sommerferien er nu overstået og et nyt spejderår starter, det betyder
bla. at nogle spejderpiger skal til at gå til møder på en anden dag og
et andet tidspunkt, samt at nogle piger vil opleve at de kommer til at
holde møder uden voksen ledelse af møderne.
En af bestyrelsens opgaver er at sørge for, at der er et økonomisk
grundlag for at drive spejderarbejde i gruppen og vi skal derfor bede
jer om at indbetale kontingent når opkrævningen kommer. Betaling af
kontingent er en forudsætning for 2. Birkerød Gruppes arrangementer
og ture. 2. Birkerød Gruppe har endvidere et dejligt værested (hytten)
til afholdelse af møder og arrangementer, men som også belaster vort
budget med faste omkostninger.
Vi fra bestyrelsen har hen over sommeren arbejdet en del med
gruppens økonomi, for at få den til at hænge sammen med
grupperådsbeslutningen om at overgå til forudbetaling af kontingent.
I praksis betyder det, at alle spejdere fremover kommer til at betale
kontingent via af PBS-opkrævninger 2 gange om året, og at der med
udgangen af 2008 betales forud. Samtidig håber vi i bestyrelsen at
dette vil medvirke til, at vi ikke fremover skal bruge unødig tid på
kontrol og inddrivelse af restancer.
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2.

Birkerød
Gruppe

Det er altid svært at starte noget nyt op, i dette tilfælde betyder det
desværre, at der opkræves kontingent 2 gange i andet halvår af 2008
– vi beklager, men det er nødvendigt da Gruppen har et efterslæb at
indhente.
Når PBS er rettet ind vil der fremover komme opkrævninger i januar
og august måned.
Systemet vil også i fremtiden blive anvendt til indbetalinger i
forbindelse med sommerlejre m.m., ved at der opkræves et aconto
beløb når tilmeldingen er modtaget. Således kan udgiften for den
enkelte spejder/familie bliver fordelt over tid, så der ikke mere er
store enkeltposter.
Sluttelig vil vi gerne huske jer på BLÅ Sommer (Korpslejr) i 2009. Lejren
finder sted i tidsrummet 15 – 23/7 på Stevninghus i Sønderjylland.
I kan løbende følge med på www.DDS.dk, og husk så lige, at det er
Rikke Rønnest fra VORES gruppe samt Henrik Hedelund fra Hareskov
Division, der er lejrchefer for den underlejr vi skal være en del af.
Bestyrelsen
2. Birkerød Gruppe
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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

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: 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

