
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 November 2008

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

Kom til 2. Birkerøds Andespil
Onsdag den 5. november kl. 18.30

I Sjælsøskolens kantine.
Alle er velkomne.

 

Læs mere inde i bladet
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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

2. Birkerød ønsker tillykke med bryllupsdagen til Marie og Aske der
blev gift den 27. september i Stefanskirken i København….

Kære Kano, Tina, Karen, Rikke,
Nina, Helene, Laura, Pernille,
Kirstine og Mads + resten af 2.
Birkerød.

Tusind tak for gaven vi fik til vores bryllup lørdag d. 27. september
- en rigtig fin vase.
Dejlig overraskelse at se jer i kirken!
Vi havde en fantastisk dag og fest – ligesom vi havde ønsket det.

Kærlig hilsen Aske og Marie.
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Tillykke siger vi alle til :

Æressiden

Fødselsdage i november:

2. Camilla 24 år 16 spejderår
Nine 30 år 22 spejderår

3. Victor 16 år 6 spejderår
Shimla (Linea) 9 år 1 spejderår

5. Mette 13 år 5 spejderår
9. Kandwa (Charlotte)10 år 1 spejderår
10. Cecilie 12 år 4 spejderår
12. Mikkel 18 år 6 spejderår
14. Adam 13 år 6 spejderår

Natalie 32 år 21 spejderår
16. Koala (Laura) 9 år 1 spejderår

Anouk (Trine) 11 år 1 spejderår
17. Galago (Sophus) 9 år 1 spejderår
18. Dumle (Stine) 24 år 12 spejderår

Freja 12 år 4 spejderår
19. Glip (Kasper) 10 år 1 spejderår
21. Bimbo (Pernille) 24 år 15 spejderår

Pungo (Rasmus) 8 år 0 spejderår
23. Bom (Karen) 23 år 15 spejderår

Chua (Emil) 10 år 1 spejderår
28. Christian 13 år 3 spejderår
29. Darzee (Jacob) 12 år 3 spejderår
30. Nina 19 år 11 spejderår
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Birkerød Ulve
H. Chr. Engelsens Flok1.

Hej alle ulve!

Som I måske ved, er 1. Birkerød gruppe en af Danmarks
ældste spejdergrupper; nemlig 98 år…

I starten var spejderarbejdet kun for de drenge, som gik
på gymnasiet og det var deres idrætslærere, der var
ledere (eller førere som man kaldte det dengang).

Efterhånden fandt man ud af, at også yngre drenge
skulle have muligheden for at prøve kræfter med
spejderlivet og i 1928 blev ulveflokken oprettet med en
af skolens lærere, frk. Blichfeldt, som flokfører.

Du kan læse mere om 1. Birkerøds historie på
hjemmesiden www.1b.dk.

I november fejrer vi vores 80 års fødselsdag, når vi på
hytteturen tager på rejse med tidsmaskinen og skal
prøve en masse ulveaktiviteter fra dengang og nu.
Lørdag aften slutter rejsen med en
jubilæumsfestmiddag.

Masser af hilsener
ulvestaben
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Birkerød Ulve
H. Chr. Engelsens Flok1.

Husk:
• at melde afbud (gerne på sms)

• tøj og sko efter vejret til alle
møder

• at spejderlommen skal være i
orden

Programmet for november ser sådan ud:

Den 6.: Intet møde fordi vi skal

Den 7. – 9.: på tur i tidsmaskinen

Den 13.: Refleksløb

Den 20.: Cykel o-løb

Den 27.: Brandøvelse og brandbekæmpelse
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Birkerød Juniorer
         Marianne Wieses Flok1.

Løs koden ved at tage førstebogstav i hvert ord, så det næste osv.
Løs koden på et stykke papir. Undgå Panik.

hts eikopd j dga ri eg n galm envn igi vmoogejikhpeåe

eeggan ddse vt ieå em raptvn i feåle utoia lord dg ghitte

a naea gvn metnhm ed deed ktr osiej mjn mogt uvssæå

nt imlk keø adbalnesevirb td, ieklperivad otov n. suri td

eotaedoiedo,asøg mvol ae erglt. te ht vmkeisgkdspsrpr.

oøo rdmhl vepu imasm fesk åd rkoe eog,eå tm mmp æu

rnåad kietst ek .axdpi itp die eoreilh n nnitl esmedm mo

åmeroev non ev detv s krao asr lkir vreepl iit rf it.s

g,soid

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!
- Ha’ spejderlommen i orden
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Birkerød Juniorer
         Marianne Wieses Flok1.

Denne måneds program, ser således ud:

Torsdag d. 6 november – Kommunikation
Lego Mind Storm på Bistrup skolen – Kl. 17-21

Lørdag d. 8 november – Spildop i Allerød
Husk at tilmed jer!

Weekenden d. 8-9 november – JUPLAT
De relevante har fået besked

Torsdag d. 13 november – Kort & kompas

Torsdag d. 20 november – O-løb
Bistrup hegn (Hegnsvej) – Husk kompas, papir og blyant, samt
lygte!

Lørdag d. 22 november – Experimentarium
Mød på Birkerød station kl. 09:00. Er hjemme igen ca. kl. 17

Torsdag d. 27 november – Træning
Træning ude ved Naulakha

 Mange spejder hilsner fra Rikki og juniorstaben
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Birkerød Trop
Tobit2.

Kære Tobitter
Så er vi godt inde i efteråret og det er tid til at rykke
indendørs, tænde stearinlysene og finde de kreative
evner frem!

I november måned skal I have gjort jeres uniformer,
hjemmesiden og patruljelokalerne vinterklar. Der skal
syes tobitrygmærker, laves patruljedørskilte og lægges
opdaterede beskrivelser af patruljerne på hjemmesiden.

November er også måneden, hvor vi flytter ud i hytten
på tropskolle i et par dage. Vi skal lave mad sammen,
hygge om aftenen, spille jeres super sjove woodcraft-
spil og meget mere! Vi glæder os rigtig meget til nogle
hyggelige dage :)

Måneden slutter af med den årlige juletur, som
seniorerne arrangerer for 1. og 2. Birkerød. Det plejer at
være en rigtig god weekend med masser af sjove
spejderoplevelser.

Spraglede efterårshilsner fra Staben
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Birkerød Trop
Tobit2.

Datoer:

05. november    Andespil – husk at I står for at bage
   kager og sælge dem
   Kolle – vi mødes i hytten kl. 17.45 og
   cykler sammen til Sjælsøskolen

06. november    Kolle – Tropsmøde. Svalen køber ind
   og laver aftensmad

07. november    Kolle – Spilleaften og hygge. Glenten
   køber ind og laver aftensmad

08. november    Kolle – oprydning, vi slutter kl. 11

12. november    Patruljemøder

19. november    Patruljemøder

26. november    Patruljemøder

29. - 30. november Juletur med 1. Birkerød
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Birkerød
Spirer2.

Hej Spirer

Så er vi nået til november, hvor det for alvor begynder at blive
mørkt og koldt på møderne. Dette holder os dog ikke altid
inde, så husk tøj efter vejret.

Programmet for november:
D. 3. nov. skal vi danse.
D. 5. nov. er der andespil, kom glad!
D. 10. nov. skal vi ud og lege journalister.
D. 17. nov. skal i prøve at arrangere jeres egne møder.
D. 24. nov. skal 1. patrulje udføre deres møde.
(og den 2. dec. skal den 2. patrulje udføre deres møde.

Vi glæder os til at se jer!

Spirerhilsner

Tavi og Nico
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Birkerød
Bjørne

P.Plys

Hola Bjørne og andre bamselignende skabninger!

Vi er gået i hi, men overvejer
at vågne d. 7-9., igen den 11.
og så sove helt til d. 29-30. nov.

Mikkel har aben..
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Birkerød
Gruppe1.

Når lederne i 1. Birkerød fortæller om deres bedste
spejderoplevelser, så er det samværet med spejderne, der står i
centrum, samt de traditioner vi har i gruppen.

Samværet mellem børn, unge og voksne, der især udfolder sig på
ture og lejre, og vokser til et fællesskab. Fællesskabet næres, når
man:

• er sammen over længere tid og hygger sig, mens man vandrer
5 km første gang eller bestiger et bjerg i Østrig

• får nye færdigheder: sover i telt første gang eller laver et
lækkert måltid mad på bål

• klarer udfordringer sammen: finder vej på kort, farer vild og
kommer på sporet igen eller hopper i vandet fra en 10 m
høj klippe

• samarbejder i bander og patruljer på sheltertur, på heik, på
lejr og på tropskolle, hvor man bor sammen i en uge og har
medansvar for, at hverdagen fungerer

• sejrer - nogle gange efter lang tids træning, f.eks. i verdens
længste sæbekassebil-løb eller i Danmarks hårdeste
spejderløb, hvor man tilbagelægger 60 km på en weekend

• leger sammen – og det i alle aldre…

De bedste spejderoplevelser er også knyttet til de traditioner, vi
har i 1. Birkerød, hvoraf nogle er mere end 50 år gamle, og ikke
kan beskrives men skal opleves, når den tid kommer.

Et stærkt fællesskab er nærende og lærerigt.
Jakob og Lisbeth
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Birkerød
Gruppe2.

“Året har 16 måneder: November, december, januar, februar,
marts, april, maj, juni, juli, august, september, oktober,
november, november, november, november.” (Henrik
Nordbrandt)

Det kan godt være, at der er nogle af jer der ligesom Henrik
Nordbrandt tænker på november som en lang måned. Måske fordi
det er her det for alvor bliver mørkt og koldt og man måske derfor
skærer lidt ned på aktiviteterne i forhold til de varmere og lysere
sommermåneder.
Men sådan behøver det jo ikke at være for i 2. Birkerød er der i
hvert fald mulighed for aktiviteter for alle også ud over de
almindelige spejdermøder. Først og fremmest er det jo i
november at gruppen holder det traditionsrige andespil for alle
spejdere og deres familie og venner. Det er en hyggelig aften hvor
vi mødes til en gang banko og dyster om bl.a. at få fingrene i en
and til Mortens aften. Både Spirer, Tobitter og Bjørne har mulighed
for at tage på tur med divisionen og lederne tager også på tur. De
ældste nemlig Bjørne og Rovere holder grønlænderfest som førte
del af optakten til den grønlandstur der er ved at blive planlagt til
2011.
Men der er jo en sommerlejr der er tættere på og hvor der er fuld
gang i planlægningen. Det drejer sig selvfølgelig om Blå Sommer
som jo finder sted næste sommer 15. – 23. og hvor vi som gruppe
selvfølgelig deltager sammen med 15000-20000 andre spejdere fra
Danmark og resten af verden. Du kan læse mere om Blå Sommer
på: www.dds.dk/blaasommer/

    Mange spejderhilsner
    Pernille og Pernille
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2. Birkerød Gruppe
inviterer til årets

ANDESPIL

Onsdag den 5. november 2008
kl.18.30 i Sjælsøskolens kantine

Vi spiller 6 spil + 1 ekstra spil.
På ekstraspillet er præmien årets store købmandskurv.

Derudover er der række- og sidegevinster.

Alle er velkomne – så tag familien og vennerne med.

Er I forhindret i at komme er der mulighed for at deltage
i “Fjernstyret banko”, med chance for at vinde vin og ænder.

Der vil være salg af øl, sodavand og kage.

På gensyn
Gruppestyrelsen
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Brugt børne-/ legetøj søges:

Næste gang du rydder op i skabe,skur og skuffer,
så kan du aflevere det brugte tøj/legetøj i
spejderhyttens Loppekasse.

Så vil vi sælge det for pigespejderne på Birkerøds
børneloppemarked forår og efterår.

Hilsen Loppemor
(Shimlas mor)

2. Birkerød
Gruppe



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 
(hytteudlaan@1b.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


