Bardunen
1. O G 2. B I R K E R Ø D G R U P P E R
DET DANSKE SPEJDERKORPS

17. årgang nr. 1

Januar 2009

Godt nytår til alle 1. og 2. Birkerødder. Håber at 2009
bliver et rigtig dejligt spejderår for jer alle sammen.

2. Birkerød takker for andespilspræmier
2. Birkerød pigegruppe under DDS, Det Danske Spejderkorps, også
kaldet De Blå Spejdere vil gerne takke nedenstående butikker for
den store opbakning og de flotte sponsorgaver, som de tildelte
vores årlige Andespil, der blev afholdt den 5. november på
Sjælsøskolen. Dejligt, at så mange butikker trods finanskrise og
nedgangstider stadig støtter op om ungdomsarbejdet i Birkerød.
Følgende butikker var så venlige at sponsorere:
Spisekurven
Nærkøb i Hovedgaden
Kaffe og The huset
Photocare
Johnsen’s eftf.
Fri Cykler
Frugthuset midt på Gågaden
Tøjeksperten
Fætter BR
Kop & Kande
Jyske Bank
Rema
Jysk Sengetøj.
Sponsorgaverne var med til at gøre aftenen til et vellykket
arrangement og støtte 2. Birkerød Gruppes spejderarbejde.
Tak for det. ☺
På bestyrelsens vegne
Ulla N.Petersen
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Æressiden

Tillykke siger vi alle til :
Fødselsdage i januar
1.
2.
3.
7.
8.
12.
22.
24.
26.
29.

Stjerne (Franja)
Emil
Kirstine
Amanda
Addax (Alfred)
Purnia (Emilie)
Simone
Chikai (Jonas)
Jacob
Jakob

9 år
14 år
18 år
12 år
10 år
10 år
16 år
11 år
21 år
34 år

0 spejderår
6 spejderår
8 spejderår
4 spejderår
1 spejderår
1 spejderår
6 spejderår
0 spejderår
11 spejderår
23 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!
Nogle af jer har sikkert hørt om Spejderloven:
Den, der er med i spejdernes fællesskab, gør sit bedste for
"
"
"
"
"
"
"

at finde sin egen tro og have respekt for andres
at værne om naturen
at være en god kammerat
at være hensynsfuld og hjælpe andre
at være til at stole på
at høre andres meninger og danne sine egne
at tage medansvar i familie og samfund

Når det er nytår er der mange, der laver nytårsforsætter. Måske
kan du overveje, om dit nytårsforsæt skal være, at du husker på at
være hensynsfuld og en god kammerat.
Tænk på om du er en god kammerat, hvis du
"
"
"
"

hugger en andens kasket og kaster med den
holder nogen udenfor
klæber dig fast til de store tropsspejdere
larmer rundt, når vi forsøger at fortælle
noget

Her i starten af det ny år skal vi arbejde med en
anden del af spejderloven:
– at værne om naturen.
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1.

Birkerød Ulve
H. Chr. Engelsens Flok

Vi skal opleve naturen på forskellig vis, tale om adfærd og årets
gang i naturen, lære at kende træer og fugle fra hinanden og vi
skal bygge fuglekasser.
I januar skal det handle om stjerner, og da det er svært at vide
hvilken aften, det er klart nok til at kigge stjerner, vil programmet
være afhængig af vejret.
Vi mødes ved Naulakha den 8., 15. og 22. januar til sædvanlig tid,
og I kan regne med, at vi skal være udendørs meget af tiden.
De tre emner er
# stjerner på himlen
# stjerneløb
# All Stars
Der er ikke noget møde den 29. januar, fordi vi skal på
Vintervandring den 31. januar – 1. februar. Sæt allerede nu kryds i
kalenderen og forbered dig på en tur, der giver trætte ben. De,
der allerede har gået 10 eller 20 kilometer, vil få nogle ganske
særlige udfordringer på turen. Der kommer nærmere besked.
Husk:
•
at melde afbud (gerne på sms)
•

tøj og sko efter vejret til alle møder

•

at spejderlommen skal være i orden

Rigtig godt nytår til jer alle sammen
Ulvestaben
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1.

Birkerød Juniorer
Marianne Wieses Flok

Til juniorerne!
Velkommen til det nye år, som i den grad kommer til at stå i, den
store landslejr, Blå sommers tegn!
Vi håber først og fremmest at I alle har haft en god juleaften og er
kommet sikkert ind i 2009 ved nytårsaften.
Hvis I ikke har fået det i ønskede jer af spejder ting i julegave,
kan I måske lokke jeres forældre med en tur i Spejder Sport d. 8.
januar, hvor der er udsalg i deres butikker.
Som noget af det første vi skal i dette nye år er, at vi skal ind hos
Tv2 (Tv2 News) og se os lidt omkring. Vi skal bla. se lidt på,
hvordan de laver udsendelser.
Herefter er vores temaer for dette år; Ude-liv, Pioner og
orientering.
Vi skal sejle med tømmerflåde som vi selv har bygget, vi skal på
junior-divi og vi skal lære troppen bedre at kende.

Som den ultimative afslutning på dette halvår, skal hele
gruppen på landslejren Blå Sommer midt i juli.
Håber I er friske til et spændende halvår!
Husk at:
" Melde afbud, når du ikke kan komme!
" Være klædt efter vejret!
" En spejder er altid beredt!
" En spejder er positiv over for en udfordring!
6 " Ha’ spejderlommen i orden – HUSK PAPIR + BLYANT

1.

Birkerød Juniorer
Marianne Wieses Flok

Program for januar måned:
Torsdag d. 8. januar: Start – intro med træning
OBS!: Udsalg i Spejder Sport butikker
Torsdag d. 15. januar: Tv2 News
Mød op kl. 16:45 på Birkerød station
Torsdag d. 22. januar: Orientering – Lav dit eget papir
Torsdag d. 29. januar: Orientering – Kortskitser
Laver kortskitser på det papir i selv lavede på forrige møde
Mange spejder- og julehilsner fra
Rikki og resten af juniorstaben
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2.

Birkerød
Spirer

Hej Spirer
Så er det blevet januar og starten på et nyt år med masser af sjove
spejderaktiviteter. Da det kan være lidt koldt i januar, skal vi
være inden for de fleste møder og bygge en ny skal til vores oak
city bil. I skal derfor møde op mandag d. 5. januar med masser af
fantasi og gode ideer til den flotteste bil. De følgende møder
bruger vi på at klargøre bilen, og mon ikke også der er plads til et
lille spil stikbold. ☺

Vi glæder os til at se jer friske og glade som altid.
Spirerhilsner Tavi, Fniller og Nico
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2.

Birkerød Trop
Tobit

Kære Tobitter
Så blev det januar og I er forhåbentlig alle kommet godt gennem
julen og er klar til endnu et år…
2009 byder nemlig på en masse spændende oplevelser og ture, ikke
mindst Blå Sommer som er årets sommerlejr. Ja, det er ikke for
tidligt at begynde at glæde sig Blå Sommer, selvom det kan være
svært at forstille sig sol og sommer her midt i det triste grå
vintervejr ;o)
Allerede fra januar måned sker der en masse sjov, den 8. januar er
der fællestropsmøde med divisionen.
Derudover sker der noget for PLA-erne i denne måned. Der bliver
afholdt et arrangement hvor, der skal planlægges møder for dette
halve år og læres ting som er gode at vide som patruljeleder og –
assistent.
Møder i januar:
07.01.09: Tropsmøde aflyst pga. arrangement d. 08.01.09
08.01.09: Fællestropsmøde i divisionen
11.01.09: Arrangement for PLA-erne
14.01.09: Patruljemøde
21.01.09: Patruljemøde
28.01.09: Patruljemøde
Vi glæder os i hvert fald rigtig meget til det nye år
/
Staben

9

1.

Birkerød
Gruppe

“DUTY TO OTHERS”
De internationale spejderprincipper, der blev formuleret af Baden
Powell, er vanskelige at oversætte ordentligt til dansk. De lyder:
- duty to God
- duty to others
- duty to your self
Et fornemt eksempel på, at vi i 1. Birkerød efterlever det andet
spejderprincip, er vores medvirken til at få juletræet på plads i
Bistrup, at arrangere juletræstænding.den 1. søndag i advent samt
at sælge juletræer i weekenderne i december. Det er gavnligt for
vores spejdere at hjælpe til og samtidigt blive synlige i
lokalområdet. Og Bistrupborgerne viste deres opbakning ved
talstærkt at møde frem til juletræstændingen, der blev genoptaget
i år på Bistrupbutikkernes initiativ efter nogle års pause.
Ledere og store spejdere sørgede for, at det store træ kom
rettidigt på plads. Den første søndag i advent var vi mange i gang:
ulvene uddelte julesange, juniorer og ledere solgte æbleskiver. Vi
var sågar repræsenteret i Sangercaféen, der sang julesange, og
fotografen var én af vore! Det var vellykket – det var hyggeligt og det gav rigtig god mening at være med…
2008 har været et godt spejderår med mange aktiviteter. Det var
et år, hvor der blev vundet sejre, et år hvor ulve, juniorer og trop
var i udlandet på sommerlejre, og et år hvor Roverne gav
Bjørnene en Udfordring, de kunne mærke! De ældste spejdere har
bygget brændeskur.
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1.

Birkerød
Gruppe

Ledergruppen har udarbejdet en årsplan for uddannelsen af vores
BLA/PLA’er, og i bestyrelses-regi er der kommet mere struktur på
vores indtægtsgivende aktiviteter, så det er mere klart, hvem der
skal løse hvilke opgaver.
Vi vil gerne sige tak for et godt år til spejdere, forældre og venner
til 1. Birkerød. Men især skal der lyde et stort tjikkerlikker til
vores stab af dygtige og engagerede ledere, der yder en fantastisk
indsats for, at vores drenge
kan få kammeratskaber,
færdigheder og oplevelser
ud over det sædvanlige.
Nu sætter vi kursen mod
højdepunktet i 2009, nemlig
Blå Sommer!
Rigtig godt Nytår til jer alle
og en varm tak for gode
oplevelser i 2008.
Jakob og Lisbeth.

11

TELEFONLISTE

Ravnsholt Divisions hjemmeside: www.ravnsholt.dk

1. BIRKERØD GRUPPE - www.1b.dk
Ulveflokken:
ML: Lene Friis (Pudmini)
ML: Søren Rye (Tantor)
Juniorflokken:
JL: Rasmus Rahbek (Rikki)
JA: Martin Michael Hansen
Troppen:
TL: Mads Rønnest (+ materielmand)
TA: Kristian Dreholm
TA: Mads Nilausen
TA: Jonas Håkan-Mose
Mohawk:
PL: Christopher Wodstrup
PA: Eske Wesenberg Kjær
Sioux:
PL: Frederik Abildgaard Rom
PA: Martin Wagner
Birkerød Bjørne:
KL: Jeppe Arnsdorf Pedersen
Gruppeledelse:
GL: Jakob Braad
GL: Lisbeth Garly
GA: Grethe Holm
Bestyrelsesformand:
Lars W. Nissen
Kasserer:
Camilla Kornbeck
Hytte (vedligeholdelse)
Jens Rahbek
Hytte (udlån) +
Annemarie Jensen
rengøringsansvarlig:
(hytteudlaan@1b.dk)

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
60 77 67 06
40 27 26 08
60 82 17 00
61 70 45 81
40 41 62 65
22 95 16 19
28 70 71 09
28 73 01 01

fastnet
45 81 60 09
45 81 15 85
45 81 22 70
48 25 23 61
45 81 49 05

45 81 92 19
45 82 11 33
45 81 52 47
45 82 17 28

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

2. BIRKERØD GRUPPE - www.2birkerod.dk
mobil
Blåmejser (mini):
45 53 55 05
ML: Jens Bie Andersen
MA: Helene Hjort Jørgensen (Futte)
22 54 59 97
MA: Rikke Sofie Petersen (Trunte)
60 12 35 37
Spirer (junior):
JL Henning Hviid (Tavi)
JA: Laura Evald (Nico)
51 55 41 58
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
PA: Louise Egå Skovbjerg
29 82 17 45
Glenten
PL: Simone Porsborg Hansen
23 29 29 79
PA: Sasha Meriam Babenco
51 72 40 67
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
Kasserer:
Poul-Henrik Appelqvist
40 90 33 74
Hyttemor:
Mette Palm (mette.palm@get2net.dk)
Materielforvaltere:
Sine og Lars Jørgensen
22 57 51 57

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

