
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. 8 Oktober 2008

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

Bardunen ønsker alle en god efterårsferie, og håber at alle husker
at kigge hele bladet igennem. Dette nummer byder blandt andet
på:

- Sommerlejr i Grønland 2011.
   Side 2

- Billige vandrestøvler.
   Side 5

- Tip til kontingentbetaling
  uden gebyr.
   Side 9

Du kan også sætte dit præg på
Bardunen ved at sende lidt
tekst og/eller billeder fra din
bedste spejderoplevelse til
bardunpost@gmail.com
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Kære alle nuværende juniorer, tropsspejdere, seniorer og ledere i
begge grupper.

Glæd Jer til en fantastisk, uforglemmelig sommerlejr! Rygterne har
svirret længe, og vi kan nu afsløre at vi arbejder hårdt på at

arrangere en uforglemmelig spejderoplevelse i Grønland!

Vi skal se midnatssolen danse, isbjergene kælve og forhåbentligt
mødes med nogle grønlandske børn og lære om deres kultur.

Du kan godt begynde at glæde dig!

For at få alle der til den tid er i troppen, klanen eller leder i en af
grupperne med helt til Grønland, er budgettet af en ret anseelig
størrelse. For at få det til at hænge sammen er vi derfor meget

interesserede i at høre fra dig eller dine forældre, hvis I kender til
pakke-arbejde eller lignende som trops- og seniorspejderne kan

tjene et par skillinger på. Vi har også sat et stort fondssøgearbejde
i gang, så også forslag til relevante fonde/legater modtager vi

gerne. Skriv til bb50@bjoerne.dk.

Vi glæder os meget!

Kærlig hilsen,

Pernille P. (Gruppeleder, 2. Birkerød)
Pernille W. (Gruppeleder, 2. Birkerød)
Charlotte (Tropsassistent, 2. Birkerød)

Jakob (Gruppeleder, 1. Birkerød)
Mads R. (Tropsleder, 1. Birkerød)

Mikkel (Udvalgsformand, 1. Birkerød)

Sommerlejr 2011
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Tillykke siger vi alle til :

Æressiden

Fødselsdage i oktober

1. Christiane 18 år 10 spejderår
2. Claus 44 år 0 spejderår

Lars 33 år 23 spejderår
4. Eline 13 år 5 spejderår
6. Flora (Maria) 8 år 0 spejderår

Sasha 16 år 6 spejderår
10. Christine 17 år 10 spejderår
13. Vims (Anne Katrine) 31 år 20 spejderår
14. Flit (Amalie) 8 år 0 spejderår
15. Rud 28 år 12 spejderår
16. Karait (Frederik) 11 år 3 spejderår
19. Chil (Oliver) 10 år 0 spejderår
22. Jens 59 år 2 spejderår
25. Kamya (Rasmus) 9 år 1 spejderår

Charlotte 24 år 14 spejderår
26. Tea 14 år 3 spejderår
29. Shaitan (Nicolai) 10 år 0 spejderår



4

Birkerød Ulve
H. Chr. Engelsens Flok1.

Hej alle ulve!

Vi er kommet rigtig godt i gang med det mærke, der
hedder ’Klar dig selv’. Her skal du kende til
førstehjælp, færdsel i trafikken og i naturen, pakning
af rygsæk, båltændning og hygiejne på en lejrtur.

I starten af november (den 7. – 9.) tager vi på en
hyttetur, hvor vi skal afprøve nogle af alle færdighederne.

Programmet for oktober ser sådan ud:

Den 2., 9. og 23. er emnet Find vej. Her er det meget vigtigt at
læse den mail, vi sender ud inden mødet, for det kan sagtens
være, vi skal mødes et andet sted end ved Naulakha

Den 16.: Efterårsferie

Den 30.: Pakning af weekendtaske

En pandelampe er en rigtig god ting at have med til møderne nu,
hvor det bliver mørkt. Sommetider kan man få dem til 25 kr. i
supermarkederne.

Husk:
• at 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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Køb – salg - bytte

Brugte
vandrestøvler
sælges!

Hi Tec
drengestøvle

Perfekt til
spejderbrug

Str. 35. Pris: 80,-

Henvendelse:
Thokis 28 59 57 53

---------------------------------------------------------------------------------------------

Er du vokset fra noget af dit spejdergrej, eller mangler du
noget udstyr til næste tur og vil prøve at finde det brugt og
billigt? Skriv til Bardunens “køb, salg og bytte” rubrik
(bardunpost@gmail.com) og vedhæft eventuelt et billede af
det du vil sælge.

DEADLINE
Stof til næste blad

senest
den 15. i måneden før

INDLÆG
sendes til

Anne Katrine Jørgensen
e-mail: bardunpost@gmail.com
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Birkerød Juniorer
         Marianne Wieses Flok1.

Hej drenge. 

Nu begynder kommunikations aktiviteterne rigtig at melde sig.
Vi skal i denne måned beskæftiges med kommunikation, færdigheder,
komme i form og på en spændende og hyggelig sheltertur. 
Jeg glæder mig meget til at komme videre med mærket
kommunikation,
vi skal både have lidt teori, men også en del praksis. Det er sjovest at
prøve tingene 
Vi skal også genopfriske færdighedsmærkerne, så i er rigtig beredte
på alle de spændende udfordringer og oplevelser der venter… 
Shelterturen bliver en tur med mange forskellige spændende
oplevelser, men der bliver også tid til hygge. Vi skal arbejde med
teknikker inden for oringtering, sammenhold, kommunikation, koder
og meget mere. Håber i alle kommer, det bliver rigtigt fedt. 

Torsdag den 2. oktober - Kommunikation
Mødet bliver afholdt i Naulakha. 
Torsdag den 9. oktober - Færdighedsmærker
Vi træner mærkerne kniv, sav, økse, og bål.
Så alle kan blive genopfriskede på regler og metoder. 
Torsdag den 16. oktober - INTET MØDE
Vi holder efterårsferie… 
Torsdag den 23. oktober - Træning
I får nærmere besked, mødet foregår i Bistrup Hegn 
Weekenden 25. - 26. oktober – sheltertur
I får nærmere besked, Udendørs overnatning. 
Torsdag den 2. oktober - Kommunikation
Mødet bliver afholdt i Naulakha. 
 
Mange spejder hilsner fra

Rikki og juniorstaben 

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!
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Birkerød
Spirer2.

Hej Spirer

Som I ved er vi ikke så mange, så I må endelig høre om der er
nogle af jeres veninder der vil være spejder og være med til alle
de spændende ting vi laver. De er altid velkommen til at komme
ned en mandag og se hvad vi laver.

Husk altid udendørstøj med, selvom programmet siger indendørs,
ved man aldrig hvad vi finder på.

Nu er efteråret rigtig over os, det bliver tidligt mørkt og en lygte
er god at have, evt en lille en til spejderlommen =;-)

Vores kalender kan I altid følge med i på www.2birkerod.dk under
junior, husk også at tilmelde jer til mailling-listerne, hvis I ikke
allerede har gjort det.

EFTERLYSNING
JUPLAT turen d. 5.november for alle 2.års juniorer hænger lidt i en
tynd tråd, da der ikke er
nogen leder til at tage
med, måske en forældre
havde lyst ? Kontakt Tavi
for info
(henning@birkeroedderne.dk).

Vær beredt
Nico og Tavi
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Birkerød Trop
Tobit2.

Kære Tobitter!
Så er det blevet oktober måned og efteråret har efterhånden ramt Danmark.
Efter en dejlig udfordrende september er vi klar på endnu en oplevelsesrig
måned.
I september har I udfordret jer selv og hinanden gennem forskellige aktiviteter.
På tropsdagen stod udfordringen på avanceret trangia-mad. Det var både en
udfordring at lave maden, men også en udfordring at skulle spise sig gennem alle
retterne.

Menuen den dag stod på:
1.  Forret: Russiske blinis med røget laks, creme fraiche og rødløg

2.  Forret: Thaisuppe med pandebrød

Hovedret: Rodfrugtmos med søndagsmix og linsesalat
Dessert: Chokolademousse og æblekompot med flødeskum

Uhmmmm, det var bare så lækker mad;o)
I kan finde alle opskrifterne på www.2birkerod.dk og se billeder fra dagen.

I oktober måned er temaet woodcraft og geocatching. Woodcraft er aktiviteter
hvor man beskæftiger sig med ting i naturen og geocatching er en slags
skattejagt ved brug af GPS.
Vi ses til Tropsmøde d. 1. oktober kl.19-21 (PLA-møde kl. 18- 19 som
sædvanlig) Husk at melde afbud hvis du ikke kan komme! Og husk desuden tøj
til at være udendørs!
D. 8. oktober holder I selv patrulje møde
Uge 42 er efterårsferie og de ældste fra troppen drager i denne uge på PLAN og
møder spejdere fra hele landet. Vi glæder os til at høre om jeres oplevelser!
D. 22. og den 29. oktober holder I igen patruljemøder
Fra d. 31. oktober til 2. november er der efterårsarrangement

God fornøjelse med det hele

  Staben
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Her er Charlotte.
Charlotte er ved at betale sit kontingent.

Betal dit kontingent med Betalingsservice. Det er det
nemmeste i verden. Og så er du sikker på, at det bliver
betalt til tiden. Desuden slipper du for at betale gebyr.

Du kan tilmelde regningen til automatisk betaling med
Betalingsservice i din netbank. Eller du kan bede dit
pengeinstitut om at gøre det for dig. Husk at betale
regningen som hidtil indtil betalingen fremgår af
betalingsoversigten fra Betalingsservice.
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Birkerød
Gruppe1.

Hvor var det dejligt endnu en gang at være på vores årlige gruppetur
til Colleruphus. Her er vi alle samlet fra ulv til senior, fra hjælper til
leder, fra forældre til bestyrelse. Her
oplever vi nogle af spejderværdierne udfolde sig:
Kammeratskab – når vi synger og leger sammen omkring lejrbålet
Ansvar – når de overnattende forældre går i sving med koste og
gulvskrubber
Friluftsliv - vi er ude næsten hele tiden
Sjov – når ulvene vågner kl. 6, fortæller vitser, griner højt og vækker
os andre!
Udfordringer - når alle spejderne dyster mod hinanden i
spejderolympiaden. Det kræver
mod af de mindste og tålmodighed af de største!
Vi har hver især én af værdierne, der står vores hjerte nærmest – det
kunne vi se, da vi legede værdileg ved bålet. Tilsammen dækker vi
dem alle sammen.

I oktober måned vil ledergruppen sætte yderligere fokus på
spejderværdierne. Det gør vi dels i den årlige ledersamtale, som
afholdes med gruppelederne. Og dels på vores ledermøde i oktober,
hvor vi skal udarbejde en uddannelsesplan for vores bande/patrulje-
ledere og –assistenter med udgangspunkt i spejderværdierne.

Som noget helt andet skal det nævnes, at bestyrelsen sammen med
nogle af lederne har nedsat et udvalg, der arbejder med lederstrategi,
og et andet udvalg, der arbejder med planerne for fejringen af vores
100 års jubilæum i 2010. Der er aktivitet i alle kroge af 1. Birkerød!

Vi glæder os til at være aktive sammen med Jer,
Jakob og Lisbeth
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Birkerød
Gruppe2.

Gruppelederne har ordet:

Sjovt og udfordrende. Sådan lyder et af punkterne i de Blå Værdier
som vi arbejder efter i Det Danske Spejderkorps. Det skal være
sjovt at være spejder og som en helt naturlig del af de aktiviteter
vi laver, skal vores spejdere have gode og positive oplevelser at
se frem til og tænke tilbage på. Samtidig skal det være
udfordrende. Vi skal udfordres og flytte grænser så vi udvikler os.

Som spejder oplever vi tit at blive sat over for en opgave der
umiddelbart lyder umulig, men i fællesskab kan vi løse den og
bagefter føle os et hoved højere end før. Sådanne udfordringer
har Bjørnene været udsat for på “Udfordringen” i september, hvor
der bl.a. skulle køres på BMX-cykel i havnen og hukkes hovedet af
en høne. Udfordringer der flytter grænser og gør os sejere.
Sjove og udfordrende oplevelser kommer der mange af. Allerede
til sommer er der Blå Sommer 2009, som er en kæmpe
spejderoplevelse hvor alle blå spejdere i Danmark er samlet.
Desuden er der ved at blive arrangeret en tur til Grønland i
sommeren 2011, for alle der på det tidspunkt er tropsspejdere,
seniorer og ledere. Se mere om dette et andet sted i bladet.
Vi glæder os til at se jer til sjovt og udfordrende spejderarbejde!

Spejderhilsner fra Pernille og Pernille



TELEFONLISTE
Ravnsholt Divisions hjemmeside: www.ravnsholt.dk

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 28 73 01 01 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 60 24 93 11
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


