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D E T  D A N S K E  S P E J D E R K O R P S

17. årgang nr. 2 Februar 2009

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

Nu er det tid til de årlige forældremøder i
grupperne. Det er vigtigt, så husk at sætte

kryds i kalenderen den 19. februar for
pigernes vedkommende og den 26. for

drengenes.
Indkaldelser med dagsordner er inde i bladet.
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Næsten nyt spejderudstyr sælges, kun brugt ganske få gange:

Anorak, str.140  pris 100,-

Kasket str. 54 pris 25,-

Aldrig brugt:

Spejderskjorte, ny. str 152 pris 125,-

Læderbælte, nyt, passer til barn 8 - 10
år. pris 50,-

Plastikkrus. pris 20,-

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

Alt er købt i Spejder Sport efterår 2008

Henv. Hanne Scherfig. Tlf. 50434324

Køb – salg - bytte
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Tillykke siger vi alle til :

Æressiden

DEADLINE
Stof til næste blad

senest
den 15. i måneden før

INDLÆG
sendes til

Anne Katrine Jørgensen
e-mail: bardunpost@gmail.com

Fødselsdage i februar

6. Sikker 24 år 16 spejderår
10. Gaya (Cirkeline) 10 år  1 spejderår
11. Koda (Amanda)  9 år  0 spejderår

Mang (Malthe) 10 år  1 spejderår
12. Kasjopaja (Emma)  8 år  0 spejderår
17. Fia (Rikke) 28 år 18 spejderår
21. Pia 11 år  0 spejderår
22. Sheeta (Mikkel) 12 år  1 spejderår
25. Måne (Pernille) 32 år 20 spejderår
26. Snus (Cathrine) 23 år 13 spejderår

Egern (Silke) 10 år  0 spejderår
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Birkerød Ulve
H. Chr. Engelsens Flok1.

Småstresset? Ser du somme tider fjernsyn?

Så læs her!

Til sommer stopper Søren som aktiv minileder, men fortsætter i
gruppen som hjælper.
Vi søger derfor 2 nye ledere til at være miniledere sammen med
Lene.
Du får gode oplevelser sammen med din søn og andre friske
drenge, vi uddanner dig i det omfang du ønsker og vi kan love dig
at du i 2 timer hver torsdag kan glemme alt om arbejdslivets stress
og jag og du får masser af frisk luft!

Hver dansker bruger i gennemsnit 2 timer og 39 minutter dagligt på
at se fjernsyn. Kan du undvære én dagsdosis til fordel for et
udviklende, spændende, udfordrende, sjovt job som leder for
vores glade minispejdere?

Jobbet indebærer:
Minimøde hver torsdag
5 ledermøder om året
Ca. 3-4 weekendture om året
1 sommerlejr hvert år

Gruppen tilbyder:
Gratis uniform og gratis kurser efter ønske.
Godt sammenhold i ledergruppen.
Fantastiske oplevelser i fællesskab med drengene mens de udvikler
sig med hensyn til Kammeratskab, Ansvar, Friluftsliv, Sjov og
Udfordringer.
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Birkerød Ulve
H. Chr. Engelsens Flok1.

Hej alle ulve!

Forhåbentlig er I alle sammen kommet jer oven på vores
vintervandring og er klar til at tage fat på nye udfordringer.

Et af de ting, vi i forbindelse med naturmærket skal beskæftige os
med, er affald og i den anledning er vi ved at planlægge et besøg
på Vestforbrænding, så vi kan se hvad der sker med affaldet, når
det er blevet hentet på genbrugsstationen. Vi har endnu ikke fået
at vide hvilken aften, de har plads til os.

Program for februar derfor ser sådan ud:

Den 5. eller den 19.:
Besøg på Vestforbrænding – hold godt øje med jeres mail med
yderligere information om tid og sted.

Den 5. eller den 19.
Tænkedag, hvor vi i år skal vi tale om spejderbevægelsens start og
om andre spejderkorps både i Danmark og udlandet. Der bliver nok
også tid til at spise lidt lækkert fra et fremmed land

Den 12.:
Vinterferie – intet møde - men rigtig god ferie

Den 26.:
Vi mødes kl. 17:30 til pølser og brød og Blå Sommer billedshow.
Kl.18 kommer brandvæsenet og lærer os, hvordan man slukker
brande, og vi skal se hvad der sker, når der går ild i et telt. Mødet
slutter kl. 20 samtidig med grupperådet

Stort ulvehyl
Tantor og Pudmini
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Birkerød
Blåmejser2.

Blåmejserne, 2. Birkerød

Nu er vi kommet igang igen efter en veloverstået juleferie. I løbet af ferien fik
3. klasserne lov til at rykke op og de er nu startet sammen med juniorerne om
mandagen. Det betyder at vi er blevet lidt færre til hvert møde og har fået lidt
mere tid til hver enkelt spejder.

I januar er tiden gået med knob, kompas, kort og så brugte vi et møde på at
finde på en hel masse ideer til hvad vi skal arbejde med i hele foråret.

I februar og marts vil vi lave ting, der kan gøre os klar til at tage på mini-divi i
Helsinge - en weekend-tur med deltagelse af omkring 100 minier Nordsjælland.
Jeg håber meget, vi ses alle sammen til en sjov tur.

Vi vil nok være mest indenfor, men hvergang chancen byder sig går vi udendørs,
så vær forberedt med varmt tøj og gode sko/støvler. En lille bøn - vi synes det
er ærgerligt, hvis pigerne er så sultne til møderne, at de ikke kan koncentrere
sig om det vi laver. Så hvis I forældre lige kunne hjælpe de mest sultne med at
få spist lidt frugt / mad inden mødet er det hele lidt nemmere. At give dem en
lille madpose med er ikke den bedste idé - det forstyrrer og gør de andre
misundelige - medmindre det selvfølgelig er en madpose med nok til alle ☺

Trunte, Futte og Jens

februar
5. Spejdermøde
12. Vinterferie – intet møde
19. Spejdermøde
26. Spejdermøde

marts
5. Spejdermøde
12. Spejdermøde
13.-15. Minidivi – se særskilt invitation.
19. Spejdermøde
26. Spejdermøde
27.-29. Gruppetur

Program
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Birkerød Juniorer
         Marianne Wieses Flok1.

Hej rødder!

Efter vores forhåbentlige vellykkede tur til Tv2 News, så skal vi i gang med kort
og kortskitser, hvor vi skal lære om kort og signaturer mm. Vi ved at en del af
jer har haft det før, men I kan sagtens blive meget bedre!
Vi skal også øve knob (husk knobbånd)og høre om spejdeloven. Det skal nok
blive spændene!

Desuden har vi spildop i denne måned. Desværre ligger det i vinterferien, så
spørg jeres forældre om I kan og mail/ring tilbage til os. Håber der er nogle som
alligevel kan!

Program for februar måned:

Torsdag d. 5. februar: Brug af kortskitser

Torsdag d. 12. februar: Vinterferie = Intet møde!

Lørdag d. 14. februar: Spildop. Meld tilbage! Også hvis I ikke kan!

Torsdag d. 19. februar: Knob-træning. Husk knobbånd

Torsdag d. 26. februar: Spejderloven

Mange spejder og jule hilsner fra
Rikki og resten af juniorstaben

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!

" Ha’ spejderlommen i orden – HUSK PAPIR + BLYANT
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1.Birkerød
Trop

Hej Drenge,

Så er endnu et år gået, og et nyt år 2009 er kommet.
Sidste år bød bl.a. på en rigtig flot placering til forårsturneringen,
samt en fantastisk sommerlejr i pølselandet Østrig.
Det nye år kommer helt sikkert til at byde på lige så store oplevelser
med Blå Sommer som årets højdepunkt!
En anden vigtig ting der sker i det nye år, er den store udskiftning der
skal ske til sommer på topposterne i patruljerne (PLA’er). Dette skal
forberedes godt, og det næste halve år vil derfor bl.a. blive brugt på
at oplære de kommende PLA’er, så de er klar til at tage over til
august!

Hvad angår det traditionelle tropsarbejde, burde I inden for kort tid
kunne se halvårsprogrammet på nettet. Da det ikke er planlagt endnu
kan I desværre ikke få månedens emne at vide.
Men de kommende måneders emner vil bl.a. have som mål, at gøre
jer i stand til at gøre det endnu bedre til forårsturneringen i år.
Samtidigt skal der dog også være plads til lidt hygge og spas!
Vi håber meget vi kan føre den gode stemning og det gode
sammenhold i troppen videre ind i det nye år.

Vigtige datoer i det nye år:

Forårsturnering 7. – 10. maj

Blå Sommer 15. – 23. juli

Andre datoer vil snart kunne ses i halvårsprogrammet!

Godt nytår,

  Staben
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Birkerød Trop
Tobit2.

Hej tobitter!
I februar måned skal I hygge om jeres patruljerum, så de bliver
rigtig fine og spejderagtige. For at få lidt inspiration holder vi den
4. februar tropsmøde på Spejdermuseet på Holmen i København.
På grund af vinterferien er der kun to patruljemøder i februar. De
skal selvfølgelig bruges på at ordne patruljerummene, men husk at I
også skal arbejde videre på jeres spejderlovs-rammer! I denne
måned skal det handle om at være til at stole på.
Den 19. februar ses vi igen til Grupperådsmødet, der er 2.
Birkerøds generalforsamling –husk at medbringe jeres forældre ☺
Tjikkerlikker fra Staben

Februar:
04.   Tropsmøde kl. 17.30-19.30

  Vi mødes på Christianshavn metro station klokken 17.35.
  I skal selv sørge for at komme derind (det passer hvis I
  tager et tog fra Birkerød kl. 17.03, der er 7 zoner).
  Derefter går vi sammen ud til Spejdermuseet på Holmen
   PLA-møde 19.30-20.30
  For en gangs skyld holder vi PLA-møde EFTER tropsmødet.
  Husk kalender!

Uge 7 Vinterferie
18.     Patruljemøde kl. 19-21
19.   Grupperådsmøde kl. 18-21.30

  Vi starter med fællesspisning for alle spejdere søskende,
  forældre og ledere. Derefter er der fastelavnsarrangement
  for spejdere og søskende mens forældrene holder møde.
  Der vil blive fortalt en masse om Blå Sommer på mødet –så
  husk at sige til jeres forældre at de skal komme!

25.   Patruljemøde kl. 19-21
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Birkerød
Bjørne

P.Plys

Uha.. det er stadig for koldt til en
lille bjørn, brummede Plys. Jeg
tror, jeg bliver i mit lune hi lidt

endnu.
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Juhuuuu det er snart forår ...

... meeeeeen
indtil da kan
man jo
heldigvis
finde på
mange sjove
og hyggelige
spejderting
at lave
indendøre.
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Birkerød
Gruppe1.

SPEJDERMETODEN

Et af de 4 elementer i DDS’s værdigrundlag er Spejdermetoden:
oplevelser learning by doing
patruljeliv friluftsliv
værdier medbestemmelse og ansvarlighed
aktiviteter og færdigheder samfundsliv

Som spejder tilegner man sig rigtig mange forskellige færdigheder
- og det gør man i allerhøjeste grad også som leder! Én af de
metoder, man bruger, er learning by doing, dvs. at man lærer
tingene ved at gøre dem og kaster sig altså ofte ud i ting, man ikke
har prøvet før… Derfor har man brug for at generere en masse
gode idéer, at prioritere idéerne og videreudvikle dem, så de
bliver klar til brug, f.eks. når man skal planlægge et 100 års-
jubilæum! Der findes et hav af forskellige arbejdsformer hertil, og
disse er spejderledere eksperter i at bruge!

Én af vores ledere kom således begejstret hjem fra en hel
idégenererings-dag til ét af de store spejderløb i Danmark, hvor
der blev idégenereret ved brug af så forskellige metoder som at
tegne idéerne, bygge dem med legoklodser/sugerør/tape og spille
skuespil! Det havde været meget spændende og lærerigt.

Vi ser frem til at få en masse gode idéer og føre dem ud i livet –
sammen med jer!
Jakob og Lisbeth
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1. Birkerød
Forældremøde torsdag d. 26. februar 2009
kl. 18:00 – 20:00 i Naulakha

Forældremøde/generalforsamling/grupperåd hvor vi snakker om årets gang og
fortæller om planer for det næste år. Der vil blive fremvist billeder fra sidste
blå sommer og fortalt om aktiviteterne og oplevelserne på sådan en kæmpe
lejr.
De, som har lyst, kan komme 17:30 hvor der er pølser og brød.
Søskende har mulighed for at se en børnefilm under forældremødet.

Dagsorden ifølge korpsets vedtægter
1. Valg af dirigent og referent
2. Beretning fra gruppeledelsen
3. Beretning fra bestyrelsen
4. Regnskab og status for 2008. Regnskab lægges ud på hjemsiden, når

det er klar.
5. Indkomne forslag
6. Beslutninger om de kommende år:

a. Gruppens visioner for udviklingen
b. Redegørelse for ledelsesplaner samt bestyrelsesplaner

7. Budget for 2009. Budget lægges ud på hjemsiden, når det er klar
8. Fastsættelse af antal medlemmer af bestyrelsen

• Forslag: 4 ledere, 5 forældre, 2 unge spejdere
9. Valg af bestyrelse

Alle vælges for to år af gangen, suppleanter kun for et. Suppleanter
deltager i bestyrelsesmøderne på lige fod med øvrige
bestyrelsesmedlemmer.
Vi har kandidater til bestyrelsesposterne.
• Forældre: Hanne Wagnkilde, Annemarie Jensen, Per Bonne Jørgensen er

på valg.
• Ledere: Lisbeth Garly, Jakob Braad, David Hansen er på valg.
• Ung i bestyrelsen: Anders Rahbek er på valg.
• 3 suppleanter - helst blandt ulveforældre.

10. Valg af to medlemmer til korpsrådet (spejdere eller ledere)
11. Valg af fem medlemmer til divisionsrådet (spejdere eller ledere)
12. Valg af revisor og revisorsuppleant
13. Eventuelt

        Med venlig hilsen
        Lars Nissen
         Bestyrelsesformand 1. Birkerød
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Her kunne dit indlæg have været …

Alle er velkomne til at komme med indlæg til Bardunen.
Har du en sjov beretning fra en tur, noget at sælge, et
godt billede eller to - tjah hvad som helst.

Grenindlæggene har selvfølgelig førsteret, men ofte er
der en side eller mere, som ligeså godt kunne bruges på
dit indslag i stedet for en mere eller mindre tilfældig
tegning.

Bare send det på mail til bardunpost@gmail.com senest
den 15. i måneden før.

Mvh Vims (Anne Katrine), redaktør
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2. Birkerød
Kære forældre, ledere og medlemmer over 14 år i 2. Birkerød Gruppe.
Der er mange måder at støtte arbejdet i gruppen på. En af dem er, at møde op
til det årlige grupperådsmøde.

I år holdes mødet den 19/2 i Hytten kl. 18.00 – 20.30

Grupperådsmødet er en slags generalforsamling. Derfor er der også en dagsorden
for mødet:

a. Valg af dirigent og referent.

b. Beretning fra bestyrelsen og ledergruppen.
c. Fremlæggelse af årsregnskab og status for det foregående år til
godkendelse.
d. Behandling af indkomne forslag.
e. Væsentlige beslutninger om gruppens fremtid, herunder:

1. forelæggelse af planer for indeværende år,
2. beslutninger i øvrigt om gruppens udvikling, spejderarbejde

             mv. og
3. vedtagelse af budget for indeværende år, herunder

fastsættelse af kontingent.
f. Fastsættelse af antallet af bestyrelsesmedlemmer
g. Valg til bestyrelsen af

1. bestyrelsesformand, kasserer og eventuelt øvrige forældre,
2. unge samt
3. ledere, herunder mindst en gruppeleder.
4.  Valg af suppleanter

h. Valg af gruppens to medlemmer af Korpsrådet.
i. Valg af gruppens fem medlemmer af Divisionsrådet.

j. Valg af revisor og en revisorsuppleant.
k. Beretning fra større arrangementer tilknyttet gruppen
l. Eventuelt.

Har du forslag du ønsker behandlet under punkt d, skal de sendes til formand Kell

Vedsted senest 14 dage før mødet

Vi glæder os til at se jer.

Med spejderhilsen

Kell vedsted, Bestyrelsesformand 2. Birkerød



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 (+ materielmand) 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: Eske Wesenberg Kjær 60 77 67 06 45 82 11 33

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
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

mobil fastnet
Blåmejser (mini): ML: Jens Bie Andersen 45 53 55 05

MA: Helene Hjort Jørgensen (Futte) 22 54 59 97
MA: Rikke Sofie Petersen (Trunte) 60 12 35 37

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: Poul-Henrik Appelqvist 40 90 33 74 45 82 04 67 
Hyttemor: Mette Palm (mette.palm@get2net.dk)

1. BIRKERØD GRUPPE - www.1b.dk

2. BIRKERØD GRUPPE - www.2birkerod.dk


