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Mange steder i verden holder spejderne Sct. Georgs dag.
Det gør vi også i 1. og 2. Birkerød Grupper. Sagnet om
Sct. Georg fortæller historien om, hvordan han modigt
kastede sig ud i kamp mod en farlig drage for at redde
Prinsessen - og om hvordan han hverken forventede tak
eller belønning for sin indsats.
Grunden til at vi fejrer Sct. Georg er, at Baden Powell,
Spejderbevægelsen stifter, valgte at spejderne skulle
have ham som forbillede.

Traditionen tro skal vi på Sct. Georgs dag se Bjørnene
opføre sagnet om Sct. Georg. Vi skal også høre årets
Sct. Georgs budskab, brænde dårligdomme af og så skal
grupperne dyste mod hinanden i tovtrækning. Desuden
har begge grupper deres egne traditioner på dagen.

Vi glæder os til at se jer alle til en festlig aften torsdag
den 23. april fra klokken 18:30 – 20:00 ved vores
spejderhytter

Spejderhilsner fra
Lederne i 1. og 2. Birkerød

Sct. Georgs dag
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Tillykke siger vi alle til :

Æressiden

Fødselsdage i april:

3. Kohina (Maya) 10 år 0 spejderår
6. Theis 14 år 6 spejderår

Jens 10 år 0 spejderår
7. Chuchundra (Morten)12 år 3 spejderår
10. Ida  9 år 0 spejderår
11. Andreas 22 år 10 spejderår
17. Signe 24 år 4 spejderår
24. Rann (Jens) 12 år 0 spejderår

Nico (Laura) 19 år 12 spejderår
25. Kirba (Anton) 10 år 1 spejderår
28. Morten 40 år 1 spejderår
30. Rusa (Peter)  9 år 0 spejderår

Jacob 36 år 1 spejderår

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 Ulve
H. Chr. Engelsens Flok1.

Hej alle ulve!

I løbet af april skal vi lave en hel masse forskellige ting. Først og
fremmest skal vi gøre vores naturprojekt færdigt og have hængt
fuglekasserne op, så de forhåbentligt kan komme i brug allerede i
år. Det bliver spændende, om vi kan finde ud af hvilke fugle, der
flytter ind.

Den 16. april skal vi på byløb sammen med blåmejserne fra 2.
Birkerød og den 23. holder begge grupperne fælles Sct. Georgsdag.

Den 30. april starter vi et nyt forløb, der handler om lejrliv.
Samme dag skal vi sige velkommen til en hel masse nye drenge,
der har lyst til at prøve, hvad det vil sige at være spejder.

Vi skal til at være udendørs igen hver gang – også når det regner,
så husk at tage tøj på efter vejret. Som nogle af jer opdagede på
minidivi, er det en rigtig god ide altid at have spejderlommen i
orden.

Program for april:

Den 2.: Fugle

Den 9.: Påskeferie

Den 16.: Byløb – se særlig invitation

Den 23.: Sct. Georgs-dag

Den 26.: Åbent hus – nærmere besked følger

Den 30.: Lejrliv

Stort ulvehyl
Tantor og Pudmini
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Birkerød Ulve
H. Chr. Engelsens Flok1.

Besøg på Vestforbrænding.

Vi startede med at gå ind på Vestforbrænding, og så fik vi lov til at
tage en flødebolle og en sodavand eller vand. Så talte vi om, at de
gerne vil have mest genbrug, mellem forbrænding og mindst som de
skal køre ud på store lossepladser, hvor man bare dækker affaldet til
bagefter, og så fortalte de også, at hvis der kom for mange dåse ned i
en af deres ovne, blev de nødt til at lukke dem ned i 4 dage, for så
skulle de have 2 dage til at få den kølet ned bare for at kunne fjerne
metallet fra de mange dåser, og 2 dage for at varme ovnen op igen.
Det koster ½ million om dagen, at lukke en ovn ned. Vi snakkede
også om, hvad man kunne genbruge, og hvad man ikke kunne
genbruge.

Så viste de os rundt. De viste blandt andet en 100 meter lang
affaldsskakt, hvor lastbilerne kunne læsse alt affaldet ned, og så
havde de nogle store kraner til at løfte det op til ovnene, og de fortalte
også, at hvis man røg derned, var det ligesom kviksand – så vil man
bare synker mere og mere ned. Vi fik også lov til at kigge ind i en af
ovnene, og de fortalte os, at de laver fjernvarme. Bagefter viste de os
også kontrolrummet. Man kunne også styre en kran oppe fra
kontrolrummet. Vi fik også lov til at stå lige nedenunder deres
skorsten, som var 150 meter høj. De viste os også deres renseanlæg,
hvor de fortalte, hvad de rensede røgen for.

Til sidst fik vi lov til at tage et Anders And blad med hjem. Historierne i
Anders And bladet handler om affald, og bladet er lavet af
genbrugspapir, og Pudmini tog nogle plakater til Naulaka.

Addax (se billeder side 11)
11/3 2009
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Minidivi 2009

Da vi fredag den 13. marts mødtes rundt om bålet i fuldmånens
skær, blev vi mødt af to brave tempelriddere af
Jerusalemsordenen, som havde brug for hjælp til at generobre det
guld, som de onde Molvodariddere havde stjålet fra dem. Ved
hjælp af magi og den hellige gral blev 150 minier og mikroer fra
Ravnsholt division bragt 800 år tilbage i tiden.

Iført flotte kofter og kapper stod mejser og ulve overfor mange
opgaver og udfordringer, der krævede alt deres mod og snilde:
snigeøvelse, træklatring, labyrinter og magisk cirkel med helligt
vand og ikke mindst de uovervindelige kvinder, der viste sig at
være bange for (levende) mus. Der var også praktiske opgaver som
fremstilling af fakler, våben og helgenikoner og kamptræning. Alle
lærte en hel særlig disciplin: at stå i kø, når 27 patruljer skulle
fordeles rundt på de 16 poster.

Ud på lørdagen brød vægten, som skulle vise, om al guldet var
tilbage i skattekisten, sammen under mængden og det endelige
slag mod Molvodaridderne kunne begynde. Heldigvis vandt
Tempelridderne en overbevisende sejr og ved det afsluttende
lejrbål blev den sorte fane brændt af.

Minidivi bød også på mere hverdagsagtige udfordringer som at
vaske sit eget bestik og tallerken af, at finde både snavsede og
rene sokker og de rigtige støvler blandt 60 -70 andre par i
nogenlunde samme størrelse.

Vejret var heldigvis med os, så de tre seje ulve, der valgte at
sove i telt sammen med ledere og hjælpere, kunne holde varmen.
Alle vendte rige på oplevelser men godt trætte hjem igen.
Lederne
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Invitation
I anledning af Vor fødselsdag ville det glæde Os at

se

alle blåmejser og ulve

i 1. og 2. Birkerød grupper

torsdag den 16. april kl. 17 – 19.

Mødested: pladsen mellem Brugsen og

Birkerød kro

Påklædning: spejderuniform

Venlig hilsen

Dronning Margrethe
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Birkerød Juniorer
         Marianne Wieses Flok1.

Hej rødder!
Når I læser dette, har vi forhåbentlig haft en sjov fødselsdagsfest
for vores gruppe!
April måned byder også på nogle anderledes oplevelser. For udover
vores almindelige møder, som står på Udeliv og Pioner, skal vi
fejre Skt. Georgs dag og vi skal hverve nye spejdere til gruppen på
hvervedag.
Vi skal også på tur sammen med troppen, så I kommer til at kende
troppen mere end I gør nu.
Ang. Turen sammen med troppen så vær opmærksom på, at den er
blevet rykket til weekenden d. 24-26 april.
Selvom det først er i næste måned vil vi gøre opmærksom på, at
der søndag d. 3. Maj er ZOO-tur.
Vi ses i en travl april måned!

Mange spejder 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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Birkerød Juniorer
         Marianne Wieses Flok1.

Program for april måned:

Torsdag d. 2. april: Træning med opstart af udeliv -
Medbring passende beklædning til at være udenfor

Torsdag d. 09. april: Påske - Intet møde

Torsdag d. 16. april: Udeliv - Medbring passende beklædning
til at være udenfor

Lørdag d. 18. april: Spildop - Meld jer på hurtigst muligt!

Torsdag d. 23. april: Skt. Georgs - Hytten kl. 18:00

Torsdag d. 24-26. april: Junior-trops tur - Juniorerne og
Troppen på tur sammen.

Søndag d. 26. april: Hvervedag - Kom og hjælp med at skaffe
nye spejdere til gruppen!

Torsdag d. 30. april: Pioner

Søndag d. 3. maj: ZOO-tur - Info kommer
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Birkerød
Spirer2.

Hej Spirer☺

I april måned er der ikke mange spirermøder , da der er
påskeferie både d. 6. og d. 13. april og derfor ikke
noget  møde, men det skal ikke afholde os fra at lave
nogle sjove ting til de to møder vi har☺

Søndag den 26. skal i tage alle jeres veninder med til
spejder. Det er nemlig dagen, hvor alle kan komme og
høre mere om spejder og prøve nogle sjove aktiviteter.
Så kan vi forhåbentlig blive endnu flere spejdere i 2.
Birkerød.
Den 23. er der Sct. Georgsdag. Her  kan i se sagnet om
Sct. Georg opført af seniorspejderne, og det er også her
i får årsstjerner.

Mange spirerhilsner
Fniller, Tavi og Nico
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Ulvene på besøg på Vestforbrændingen
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1.Birkerød
Trop

Hej Drenge,

Så er det blevet april, dette betyder dog ikke at I skal se dette indlæg
som en aprilsnar!
I april måned er der påskeferie, og det er dejligt at se at mange af
jer har tænkt sig at benyttet ferien til endnu en fed spejderoplevelse
på Forlev Spejder Center. Vi glæder os alle meget til at høre om hvem
der fik flest piger på krogen. Pga. af påskeferien er månedens
tropsmøde en uge. På dette møde skal vi starte op på månedens
emne, som er foropgaven til forårsturneringen. Foropgaven lyder
således:
Patruljen skal medbringe et alarmsystem til sikring af 3 meter langs
patruljens lejrplads, som enten holder fjender ude, fast eller
alarmerer når de kommer. Udformningen bestemmer I selv, men
håndværksmæssig snilde og originalitet værdsættes.
Vi skal derfor bruge mødet på at brainstorme gode idéer, og derefter
planlægge forløbet. Skal vi lave en 2 meter dyb voldgrav, eller skal vi
opsætte et avanceret elektronisk overvågningssystem? Kun fantasiens
sætter grænserne! Vi håber meget at alle kan deltage i
forårsturneringen i år, så vi kan have to patruljer med. Tilmelding skal
ske inden d. 16.april.

Vigtige datoer i april og lidt frem:

Påskeferie 4. – 13 april
Tropsmøde 14. april
Skt. Georgs Dag 23. april
PLAM 28. april
Forårsturnering 7. – 10. maj

    Viel Spaß,    Staben
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Birkerød Trop
Tobit2.

Kære Tobitter
Foråret og april står for døren. Vi skal ud på eventyr. Hør bare her:

D. 1. april har vi tropsmøde, hvor vi skal se nærmere på
forårsturneringen og finde ud af hvad kokassen kan!
D. 15. april: patruljemøde
D. 19. april er ADVENTURE I STORBYJUNGLEN. Den vilde jagt efter
skatte og hinanden går rundt i Københavns metro-, bus- og togsystem.
Troppen følges fra Birkerød til København, hvor vi mødes på
Hovedbanegården kl 10. Husk 24timersbillet (eller flere klip på
klippekort), mobil og madpakke. Det kunne være en god idé at
medbringe forklædning. Arrangementet slutter kl. 16.
D. 22. april: patruljemøde
D. 23. april er Sankt Georgsdag. Kom og oplæg eventyret om dragen,
prinsessen og den modige sankt georg ved hytterne fra klokken 18.30-
20.
D. 26. april inviterer vi almindelige mennesker til at prøve hvad det vil
sige at være spejder. Tag derfor dine venner med og giv dem en god
oplevelse og indsigt i hvad du går og laver hver onsdag.
D. 28. april Arrangement for PLA’erne kl. 17-20 hjemme hos staben

I Store Bededagsferien (7. - 10. maj) står der Forårsturnering på
programmet (se indbydelsen her i Bardunen). Vi skal dyste i forskellige
spejderdiscipliner mod spejdere i området. Sidste tilmelding er d. 1.
april til din patruljeleder. Det er et stort og flot arrangement, man
godt kan glæde sig til.

Husk at tilmeld dig til aktiviteterne - og meld afbud når du ikke kan
komme! Flere informationer om de forskellige arrangementer kommer
på tropsmøderne og via mail - så husk at tjekke den!
Kærlig hilsen Staben
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Birkerød
Gruppe1.

Gruppelederne har ordet: “rød tråd” i 1. Birkerød

Som spejderleder er der rigtig mange emner at tage fat på, mange forskellige
færdigheder, som spejderne skal erhverve, mange forskellige ting de skal have
prøvet – og endnu flere ting de gerne skal have set hos spejderne i de ældre
grene, så de får appetit på at lære mere, prøve mere, mestre endnu sværere
ting.

“Rød tråd” er et værktøj, der beskriver i hvilke grene, man skal lære hvad. I 1.
Birkerød’s ledergruppe er vi i gang med at beskrive, hvordan vores “røde tråd”
ser ud. Vi har en god fornemmelse af det i forvejen, men nu skal det præciseres,
dvs. skrives ned til gavn for nye ledere og for at styrke samarbejdet på tværs af
grenene. Det er et grundigt stykke arbejde, hvor så mange spejderfærdigheder
som muligt skal medtages, og hver færdighed skal henføres til den gren, hvor
færdigheden skal erhverves.

Vi har beskrevet de 8 emner lejrsport, båltænding/madlavning, udstyr/materiel,
rafter/knob/besnøringer, kort/kompas, vandring, koder/signalering samt
førstehjælp/brandbekæmpelse, hvoraf sidstnævnte indeholder 43 underpunkter!

Her er nogle eksempler:
• Ulve skal kunne tilkalde hjælp og de skal kende til rensning af sår
• Juniorer skal kunne førstehjælpens grundregler og kende til forbindinger
• Tropsspejdere skal kunne behandle forfrysninger og kende til at behandle

ætsninger
• Klanen skal kunne lave varige byggeprojekter og kende til bygning af en

shelter

Der mangler endnu beskrivelser af i hvert fald 5 emner, førend vi er færdige
med arbejdet.

I stolthed over hvor meget vores ledere og spejdere kan,
Jakob og Lisbeth
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Minidivi 2009



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: Louise Egå Skovbjerg 29 82 17 45 45 82 90 60
PA: Eline Rosendal 28 70 08 62 4581 8938

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


