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. 9

December 2008

Bardunen ønsker alle en glædelig jul. Denne
gang kan I blandt andet finde inspiration til
juleønskerne (side 2) og se billeder fra nogle
af novembers arrangementer (side 14-15).

Hej blåmejser og ulve!
I er sikkert allerede begyndt at skrive ønskeseddel og
her er et par forslag til nyttige spejderjulegaver:

Ønskeseddel for blåmejser & ulve:
Pandelampe (fås tit til rimelig pris i Netto eller Aldi)
Kompas (Spejdersport har et stort udvalg)
Turrygsæk (også god til skoleudflugter)
Karabinhager (fås i mange farver)
Liggeunderlag (skumunderlag er helt OK)
Rygsæk
Sovepose
Solidt spisegrej (og husk nu navn eller mærke på)
Mug (er altid god at have med i bæltet)
Knobtov
DDS Softshell (kan bruges som uniform)

Glædelig jul til jer alle!
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Æressiden

Tillykke siger vi alle til :
Fødselsdage i december:
1.
2.
4.
5.
6.
9.
11.
12.
14.
15.
18.
21.
26.

Titi (Nina)
Jens
Chui (Frederik)
Panaji (Marie Louise)
Rolf
Susanne
Stina
Martin Michael
Kristian
Katrine
Julie
Christoffer
Marie

11 år
40 år
11 år
10 år
32 år
28 år
23 år
24 år
23 år
17 år
13 år
16 år
27 år

3 spejderår
0 spejderår
1 spejderår
1 spejderår
? spejderår
19 spejderår
14 spejderår
11 spejderår
15 spejderår
8 spejderår
3 spejderår
8 spejderår
18 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!
December er en rigtig travl måned og ikke mindst for ulve.
Vi skal alle sammen være med til at sælge juletræer på Vasevej. I
har allerede fået tilsendt en vagtplan, men husk nu at give besked,
hvis I bytter med nogen. Allerede søndag den 30. november er der
juletræstænding på Vasevej, hvor I skal dele sangblade ud. I får
nærmere besked på mail.
Traditionen tro inviterer vi alle forældrene til gløgg og æbleskiver
til det sidste møde inden jul, så det skal vi forberede os til. Som så
meget andet i december er det hemmeligt, hvad vi skal lave.
Programmet for december ser sådan ud:
Den 4. og 11.: Tophemmelige juleafslutningsforberedelser
Den 18.:

Juleafslutning sammen med forældre og søskende.
Invitation følger

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

4Første ulvemøde efter ferien er torsdag den 8. januar

2.

Birkerød
Blåmejser

MEJSEJUL I DECEMBER
Så er det både blevet mørkere og koldere, men det betyder
heldigvis også, at julen nærmer sig! Udover drillenisser,
julekalender, risengrød med smørklat, pebernødder og julehjerter
betyder det, at spejdermøderne 4. og 11. december vil stå i julens
tegn.
Vi skal lave en masse sjove juleaktiviteter og spejdernisserier, og
I må da gerne have nissehue på for at hjælpe den rette stemning
på vej c”,)
Husk at vi holder juleafslutning d. 18. december, hvor vi skal
varme op til juleferien og ønske hinanden glædelig jul og godt
nytår. Jeres forældre kan komme kl. 18 og hjælpe med at
julehygge.
Mange spejderhilsner
Jens, Trunte, Futte og Pluto
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1.

Birkerød Juniorer
Marianne Wieses Flok

Hej drenge
Nu går vi ind i juleperioden og det betyder jo hygge, men også de
sædvanlige møder.
Som hygge, skal vi i svømmehallen og desuden har vi vores årlige
juletræssalg hvor vi skal være med til at tjene penge til gruppen,
men frem for alt sprede noget julestemning til de folk som kommer
forbi.
Juletræssalget foregår i weekenderne i hele december måned, og
det er os juniorer sammen med ulvene, som står for det.
I har fået en dag og et tidspunkt hver og der skal I møde op med
mindst 1 forælder. Der er mulighed for at bytte indbyrdes, men
det står forklaret i en mail som blev sendt rundt d. 5 november.
Se nedenfor i månedsprogrammet hvem der skal stå hvornår.
Vi i staben, håber du vil være med til at gøre den sidste måned i
dette år til et mindeværdigt, når det kommer til spejderiet.

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

6

1.

Birkerød Juniorer
Marianne Wieses Flok

Program for december:
Torsdag d. 4. december: Svømning
Husk bade tøj. Kl. 19:00 – 21:00
Sted: Birkerød svømmehal

Lørdag d. 6 december: Juletræssalg
Hathi og Sheeta skal stå fra kl. 09:45 – 12:00
Sted: Abildgården på Vasevej i Bistrup (Overfor Netto).

Søndag d. 7 december: Juletræssalg
Rama skal stå fra kl. 11:45 – 14:00
Chuchundra skal stå fra kl. 13:45 – 16:00
Sted: Abildgården på Vasevej i Bistrup (Overfor Netto).

Torsdag d. 11 december: Kommunikation
Husk papir og blyant
Lørdag d. 13 december: Juletræssalg
Chikai skal stå fra kl. 09:45 – 12:00
Tavi og Nilgai skal stå fra kl. 11:45 – 14:00
Sted: Abildgården på Vasevej i Bistrup (Overfor Netto).

Søndag d. 14 december: Juletræssalg
Karait og Chui skal stå fra kl. 11:45 – 14:00
Sted: Abildgården på Vasevej i Bistrup (Overfor Netto).

Torsdag d. 18 december: Juleafslutning
Hygge og afslutning i Naulakha

Lørdag d. 20 december: Juletræssalg
Rann skal stå fra kl. 09:45 – 12:00
Sted: Abildgården på Vasevej i Bistrup (Overfor Netto).

Søndag d. 21 december: Juletræssalg
Thokis, Darzee og Numa skal stå fra kl. 13:45 – 16:00
Sted: Abildgården på Vasevej i Bistrup (Overfor Netto).

Mange spejder- og julehilsner fra
Rikki og resten af juniorstaben
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2.

Birkerød
Spirer

Hej Spirer
Så er det blevet december og tid til rigtig meget julehygge. Vi
mangler lige et enkelt af jeres egne møder, og så skal der
klippe klistres. Vi skal lege julelege, og den sidste gang inden
ferie skal i huske en lille gave, så vi kan lege pakke leg.
Programmet ser sådan ud:
D. 2. dec. 2. Patrulje afholder møde, som i planlagde i
november.
D. 8. dec. Rigtig meget julehygge.
D. 15. dec. Er sidste gang inden ferien, så husk en lille gave.
D. 22. dec. JULEFERIE
Spirehilsner og god jul
Tavi og Nico
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2.

Birkerød
Spirer

Julemanden
Julemanden hedder han. Han er 300 år gammel. Han kan kun lide
de artige børn. Julemanden har 400 nisser, der alle er 250 år gamle
og hjælper ham.
Vi spurgte ham, hvordan han kunne nå at bringe alle børnenes
gaver ud.
Han svarede: Ho ho ho, det er da let nok, der er kun 100 artige
børn, og de er alle sammen spejdere. Jeg tror faktisk, alle bor i
Birkerød og går i 2. Birkerød, og så nogle få andre steder. Der er
pudsigt nok ingen drenge.
Hvordan er det at bo på Nordpolen?
Min frakke er meget varm, så derfor mærker jeg ikke kulden.
Men hvis jeg tager den af er det meget koldt. Jeg kan huske, der
var engang, jeg gik i søvne ude i kulden, hvor jeg blev helt
begravet i sne. Det var kun med hjælp fra Julemor, at jeg kom
fri. Hun gravede mig fri og bragte mig ind i varmen… tænk hvis
hun ikke havde gjort det… så var der ingen jul…
Hvordan finder du på så mange gaveideer hvert år? Vi er nogle der
har lidt svært ved det.
Min fantasi er kæmpe stor. Jeg har lige opfundet den flyvende
tallerken, der rent faktisk kan flyve. Mine nisser hjælper også
lidt. Det er lettere når man er 401 til at finde på. I virkeligheden
genbruger jeg også nogle ideer, men shhh..
Det kan jo være man selv skulle overveje det☺
Spirerhilsner og god jul
My, Gnist og Nola
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1.

Birkerød
Trop

Hej Drenge!
I er nogle gode drenge! Når I deltager og bidrager positivt med
godt spejderarbejde, så skaber det gejst for jer selv og alle
omkring jer. Husk at gøre alt det, der giver jer et godt liv og gode
oplevelser, hver gang i har muligheden for det. Vi vil gerne dele
et citat med jer fra en succesfuld forretningsmand, der levede et
super godt liv, der blev spurgt hvordan han kunne leve sådan:
“Man har tre chancer i livet… Og man skal bruge alle tre!” Spejder
er en af disse chancer, som vi alle har været meget heldige at
være en del af. Tænk hvad vi har oplevet sammen, hvordan vi har
udviklet os sammen og hvad vi sammen har foran os. Spejder for
livet!
Så er det blevet vinter og snart kan vi teste alt vores vintergrej i
slud, sne, is og kulde. Husk at være forberedt til at være udendørs
når vi er til spejder - også hele vinteren.
Forårets program er ved at blive tilrettelagt, men du har stadig
mulighed for at komme med idéer, hvis der er et eller andet du
kunne tænke dig at lave. Send en mail eller ring.
Husk også at have antennerne ude for tilmeldingerne til de store
løb. Alligator er 1. December, Apokalypse i januar, Påskekursus,
osv.
Staben
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1.

Birkerød
Gruppe

Formanden har ordet:
Vi har netop afsluttet en weekend hvor alle grene har været i fuld
aktivitet. Ulvene har været på weekendtur til en hytte i Rude
Skov hvor troppen arrangerede et tidsmaskine løb, der var 70
ulve, tropsspejdere, forældre og ledere til frokost om søndagen.
Juniorstaben lavede en mafia weekend med en kæmpe drejebog,
de har endda lejet en mafiabil til løjerne. Seniorerne holdt et
Grønlandsarrangement der handlede om is, Naulakha lugtede af
slush ice (mums). Oven i det hele klarede et 5 mands team spildop
på rekordtid om lørdagen.
Alt dette kan lade sig gøre fordi rigtig mange hjælper med
opgaverne. Forældre og spejdere i alle aldre melder sig frivilligt
til opgaverne. Det kan være hårdt, men som regel er det sjovt
samtidigt. Tak til alle for den store opbakning.
Nu starter december og dermed juletræssalget. Der er brug for alle
til den store opgave. Bestyrelsen har i år valgt at tildele 2 timers
vagter på forhånd til alle ulve og juniorer. Det kan være koldt,
men spejderne elsker de 2 timer med juletræerne, så glæd jer til
opgaven.
Glædelig jul
Lars Nissen
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1.

Birkerød
Gruppe

FORBILLEDER OG FÆLLESSKAB !
Hvis nogen skulle være i tvivl om, hvad tropsspejdere kan, så
kommer her et lille indblik:
- de kan egenhændigt tilrettelægge og gennemføre
aktiviteterne på en ulvetur
- de kan styre tidsmaskiner og morgengymnastik
- de er arbejder med alle KAFSU-værdierne på en kreativ måde
- de leger med sammen med ulvene, når der er stikbold,
ståtrold og kluddermor
- de har blik for på hvordan, ulve kan udfordres: at sy en knap i
uniformen, hvor langt ulve kan vandre, og om ulve tør gå ad
en farlig vej efter guldet! Det tør de!
Og så kan de være oppe den halve nat og spise masser af burgere,
kage og slik!
Der var en ulv, der mente, at turen havde været den bedste
oplevelse i hans liv…
Tropsspejdere, I er bare for seje! I er meget flotte forbilleder for
ulvene, I er gode kammerater for både spejdere og ledere i
gruppen, vi er stolte af Jer og rigtig glade for, at I er en del af 1.
Birkerød! Et stort tjikkerlikker til Jer.
Julen nærmer sig og alle spejdere, ledere, forældre samt venner
til 1. Birkerød ønskes en glædelig jul.
Jakob og Lisbeth.
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2.

Birkerød
Gruppe

Gruppelederne har ordet:
Ansvar er en af værdierne i Det Danske Spejderkorps (DDS). Det
kan være ansvar over for vennerne, de andre i patruljen og
familien - men det indebærer også at tage medansvar i samfundet.
Ansvar indgår i DDS’s formål om at “ udvikle børn og unge til
vågne, selvstændige mennesker, der er villige til efter bedste
evne at påtage sig et medmenneskeligt ansvar i det danske
samfund og ude i verden”. Ansvar indgår også i spejdermetoden,
hvor vi skal arbejde med medbestemmelse og ansvarlighed. Kort
sagt er ansvar et vigtigt element i spejderarbejdet.
Midt i november har korpset holdt sit årlige Korpsrådsmøde, hvor
regnskab, budgetter og handlingsplaner vedtages. Vi er i 2.
Birkerød stolte af, at vi havde seks personer med på
Korpsrådsmødet. Seks personer der hver især har valgt at tage et
ansvar i Det Danske Spejderkorps, uanset om ansvaret har ligget i
at repræsentere gruppen, korpsledelsen, Blå Sommer,
internationalt spejderarbejde eller talentspejd for unge. Og vi er
stolte af at endnu flere i 2. Birkerød hver uge tager ansvar for, at
en masse børn og unge i Birkerød får gode spejderoplevelser.
Gruppelederne ønsker en glædelig jul til alle gruppens spejdere og
forældre, og ikke mindst til lederne og bestyrelsen. Tak for et
dejligt år, vi glæder os til 2009, et år med rigtig mange gode
spejderarrangementer!
Julehilsner fra Pernille og Pernille
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1. Birkerøds juniorer
på JuPLAt 2008.
En tur for
juniorpatruljeledere
og -assistenter fra
hele Ravnsholt
Division.
I kan se mange flere
billeder på
gruppernes
hjemmesider 1b.dk
og 2birkerod.dk.
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Der var som altid god
stemning og stuvende
fuldt til 2. Birkerøds
andespil den 5.
november.
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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
Hytte (udlån) +
(hytteudlaan@1b.dk)
rengøringsansvarlig:
Mads Rønnest
Matrielmand:
2. BIRKERØD GRUPPE - www.2birkerod.dk
ML: Jens Bie Andersen
Blåmejser (mini):
MA: Helene Hjort Jørgensen (Futte)
MA: Rikke Sofie Petersen (Trunte)
JL Henning Hviid (Tavi)
Spirer (junior):
JA: Laura Evald (Nico)
TL: Signe Ravn-Højgaard (Garderobe)
Tobitten (trop):
TA: Charlotte Stephansen
TA: Mette Pil Brodersen
TA: Mette Jenstrup
PL: Rebecca Dam
Svalen:
PA: Louise Egå Skovbjerg
PL: Simone Porsborg Hansen
Glenten
PA: Sasha Meriam Babenco
KL: Nina Mørch Pedersen
Birkerød Bjørne:
GL: Pernille Würtz Lyngbye
Gruppeledelse:
GL: Pernille Pedersen (Måne)
Kell Vedsted
Bestyrelsesformand:
Poul-Henrik Appelqvist
Kasserer:

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
45 53 55 05
22 54 59 97
60 12 35 37
51 55 41 58
25 31 96 70
51 32 92 13
61 30 06 55
51 34 09 78
23 28 23 97
29 82 17 45
23 29 29 79
51 72 40 67
60 24 93 11
29 72 52 36
51 90 19 11
20 94 86 93
40 90 33 74

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 04 67

