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. 5

Maj 2009

Maj er som altid fyldt med spejderaktiviteter: zoo-dag,
Oak City Rally, forårsturnering og meget andet.
Bardunen er denne gang spækfyldt med indlæg fra
næsten alle grenene, så kig bladet godt igennem.
Og så skal 1. Birkerødderne
finde arbejdshandskerne
frem. Der er nemlig
arbejdsdage for både miniog juniorforældre i denne
måned (side 13).
God maj
:o) Redaktøren

Tobitterne træner pioner til forårsturneringen
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DEADLINE

INDLÆG

Stof til næste blad
senest
den 15. i måneden før

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

Æressiden

Tillykke siger vi alle til :
Fødselsdage i maj
1.
3.
4.
6.
8.
11.
15.
19.
20.
21.
26.
29.
30.
31.

Grethe Holm 56 år
Mads
25 år
Lea
13 år
Gitte
50 år
Boga (Julius)
9 år
Thokis (Tobias) 12 år
My (Sara)
12 år
Nilgai (Markus) 12 år
Tikki (Victor) 10 år
Tantor (Søren) 41 år
Sarah
13 år
Sebastian
19 år
Tai (Frey)
12 år
Rune
33 år
Eske
16 år
Lobo (Marcus) 9 år
Ikki (Peter)
10 år
Mette
25 år
Mikkel
30 år

? spejderår
16 spejderår
2 spejderår
? spejderår
1 spejderår
4 spejderår
3 spejderår
3 spejderår
2 spejderår
4 spejderår
4 spejderår
0 spejderår
0 spejderår
23 spejderår
8 spejderår
1 spejderår
0 spejderår
16 spejderår
23 spejderår
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1.

Birkerød Ulve
H. Chr. Engelsens Flok

Hej alle ulve!
Du skal kigge rigtig godt efter datoerne i dette nummer af Bardunen, for de har
ændret sig i forhold til vores halvårsprogram. Vi holder alligevel et ulvemøde den
7. maj, men til gengæld er mødet den 28. maj aflyst, fordi du sikkert skal med
din SFO til Hop og Rock på Rudersdal stadion den aften.
Nu er det blevet maj og næsten sommer og vi skal arbejde med
vores nye forløb, der hedder ’Udeliv’. For at få det flotte mærke
skal du have deltaget i alle 5 møder + en overnatning i telt.
Nedenfor kan du se præcis, hvornår din bande skal lave mad på
bål eller slå telt op eller lave lejrbål eller….

Dato:

30/4

7/5

14/5

4/6

11/6

Telt

GUL

LILLA

RØD

GRØN

BLÅ

Madlavning

BLÅ

GUL

LILLA

RØD

GRØN

GRØN

BLÅ

GUL

LILLA

RØD

Pioner

RØD

GRØN

BLÅ

GUL

LILLA

Pakning

LILLA

RØD

GRØN

BLÅ

GUL

Bål

Telt: vi skal slå et telt op, lære hvad de forskellige ting hedder og lægge teltet
sammen igen
Madlavning: banden skal lave aftensmad til sig selv over bål (uhmmm)
Bål: dette er aktiviteten hvor du lærer at opbygge og tænde et lejrbål, så vi
hver gang kan slutte af rundt om bålet
Pioner: på sommerlejre får vi brug for køkkenbord og andre bygningsværker
udført af rafter
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1.

Birkerød Ulve
H. Chr. Engelsens Flok

Pakning: det er vigtigt at kunne pakke sin rygsæk og sovepose selv; vi taler
om hvad der er godt og skidt at have med på lejr
Lørdag / søndag den 16. – 17. maj er der overnatning i shelter / telt ved
Naulakha for alle nye ulve. Samme weekend kan de ulve, der ikke kommer med
på ’Blå Sommer’, prøve at sove i cirkusteltet, indrette en lejr på teltpladsen
(også ved Naulakha) og lave aftensmad på bål. Der kommer nærmere besked
Husk at der i juni er en overnatning for alle de ulve, der skal med på Blå
Sommer. Her skal vi lave de allersidste lejrforberedelser – nærmere besked
følger.
I maj og juni skal vi også arbejde med forskellige beviser som kniv, sav, klardig-selv eller bål alt efter alder og erfaring. I vil blive inddelt i forskellige hold på
tværs af banderne og alle beviser slutter af med både en praktisk og en
teoretisk prøve ☺.
Vi er udendørs hver gang – også når det regner, så husk at tage tøj på efter
vejret. Det er en rigtig god ide altid at have spejderlommen i orden og dolk
med.
Program for maj:
Den 7.:

Udeliv og beviser

Den 14.:

Udeliv og beviser

Den 16.-17.:

Overnatning for alle nye ulve og de ulve, der ikke skal med på
’Blå Sommer’

Den 21.:

Intet møde – Kristi Himmelfartsdag

Den 28.:

Intet møde – (SFO Hop og Rock festival)

Stort ulvehyl
Tantor og Pudmini
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2.

Birkerød
Blåmejser

Kære Blåmejser
Vi ved, at rigtig mange af jer gerne vil have nogle
mærker til jeres uniform. I denne måned får I chancen.
I kan vælge at tage et færdighedsmærke for enten kniv,
bål eller sav. Vi skal også ud og se på nogle af de ting
det sker i naturen i denne tid, mon vi kan finde ud af
hvilke dyr og planter vi møder på vores vej? Og mon vi
kan lave nogle flotte billeder af de ting vi finder? Det er
også i maj du kan finde ud af hvad et trangia er og
hvordan man bruger det.
Vi er selvfølgelig ude til alle møder så husk tøj der
passer til vejret
Vi glæder os til at se jer
Futte, Trunte og Måne
Program for maj:
7. maj: Natur, naturbingo, naturtur, naturligvis
14. maj: Mærkemøde – kniv, sav eller bål
21. maj: Kristi himmelfartsdag – Intet møde
28. maj: Naturbilleder og trangia
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2.

Birkerød
Spirer

Hej Spirer
Så er vi nået til maj måned, med masser af sjove
aktiviteter☺ Udover de almindelige møder er der nemlig
både Oak City og JuniorDivi i denne måned.
Oak City Rally er et sæbekassebilløb, hvor man løber ti
km. med en sæbekassebil. Vi skal have pyntet vores
vogn i møderne op til og eventuelt lave en ekstra, hvis I
er mange, der vil deltage.
JuniorDivi er en tur for alle juniorer i divisionen. Det
foregår d. 15-17. maj og er en weekend med cirkus gak
og løjer☺
Mange Spirerhilsner
Tavi, Fniller og Nico
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1.

Birkerød Juniorer
Marianne Wieses Flok

Hej rødder!
I har forhåbentlig haft en god og spændene tur sammen med
troppen!
I maj måned står det på konkurrence og vise hvem der er bedst. Vi
skal nemlig vinde verdens længste sæbekasse løb. Løbet løber af
stablen søndag d. 24. maj.
Dog starter vi med ZOO-tur, som er en stor oplevelse at være med
til.
Så skal vi på Juniordivi, sammen med alle andre juniorer i
divisionen. Efter vi er færdige med Juniordivi tager vi ud og
træner med sæbekassebilen, så vi er i topform til løbeturen
weekenden efter.
Til møderne står den på “Udeliv” og vi skal blandt andet lave mad
over trangia.
Vi ses i maj måned!
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 Juniorer
Marianne Wieses Flok

Program for maj måned:
Søndag d. 3. maj: ZOO-tur
vi mødes på birkerød st. kl. 08:45
Torsdag d. 07. maj: Træning
Medbring passende beklædning til at være udenfor
Torsdag d. 14. maj: Primimad

Fredag d. 15. – søndag d. 17. maj: Juniordivi

Søndag d. 17. maj: Træning til Oak City
Træning med sæbekassebilerne s vi kan vinde næste søndag!!
Torsdag d. 21. maj: Kristihimmelfartsferie
Intet møde
Søndag d. 24. maj: Oak City løb
Nu gælder det, drenge! Nu skal vi vise hvem der er de bedste!
Torsdag d. 28. maj: Konsekvensmøde

Mange spejder hilsner fra
Rikki og resten af juniorstaben
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1.

Birkerød
Trop

Hej Drenge!
Igen i år brugte I påskeferien til at tage på påskekursus på Forlev
Spejdercenter. Dejligt at se de mange udfordringer I tager op, og
den energi I lægger i at gøre spejder til noget særligt. Påskekurset
er en rigtig god mulighed for at afprøve spejderaktiviteter ud over
det sædvanlige - og ikke mindst at få nye spejdervenner! Dem har
I gode muligheder for at se igen på Blå Sommer.
Maj måned står i Blå Sommers tegn – månedens emne er nemlig
“Pimp din Blå-Sommer-lejr”. Måneden giver mulighed for at
planlægge en særlig fed lejrplads på Blå Sommer. Skal vi have
sauna? Varme bade? Lounge-område? Det er helt op til jer. Bare
lejrpladsen bliver lidt federe end naboens… Vi skal også se på forlejren, og hvad vi godt kunne tænke os at lave, de dage vi har os
selv, inden selve lejren starter. Vi glæder os til at høre jeres
mange gode ideer.
I starten af maj afholdes Forårsturneringen i tropiske opgivelser.
Glem endelig ikke tropehatten og myggenettet (og kameraet –
rygtet fortæller, at den legendariske Sam Finkelstein igen i år
kigger forbi).
Vigtige datoer i maj måned:
Tropsmøde – 5. Maj
Forårsturneringen – 7. - 10. Maj
Spildop – 16. Maj
PLAM – 26. Maj
STABEN
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Denne måneds indlæg byder også på en lille udfordring:
teb øle spy lak opa ine rje sde mki red erf lit ekk yll itgo

2.

Birkerød Trop
Tobit

Hejsa tobitser!
Så kom Maj den søde og milde! Hvilket betyder at der ikke er
nogen grund til at sidde inde i skyggen og dovne den. Månedens
tema er orientering og månedens spejderlov er “at værne om
naturen” så der burde være rig mulighed for at komme ud og få
røde kinder☺
Uanset hvad skal I ud og give den max (natur) gas i bededagene,
hvor I skal dyste mod de andre troppe, i divisionen, til årets
forårsturnering. Vi i staben har høje forventninger til at
spejderkondien er i orden og at I alle er i topform, der skulle jo
gerne nogle goe placeringer med hjem i kufferten for ikke at
glemme de gode oplevelser!
DaTOer:
3. maj; Zoo dag
6. maj; 18-19 PLA-møde og 19-21 tropsmøde
7. – 10. maj; Forårsturnering
13. maj; Patruljemøde
18. maj; Evaluering af forårsturneringen (møde for staben og
PLAér, der var med)
20. maj; Patruljemøde (med ledere)
27. maj; Patruljemøde
28. maj; Sommerfest
Sommer-krammer fra Stabs-damerne
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1.

Birkerød
Gruppe

Gruppelederne har ordet:
Her kommer et par glimt fra nogle af de aktiviteter, som vores
dygtige spejdere og ledere har kastet sig ud i:
Først vil vi gerne sige TJIKKERLIKKER til Frederik fra troppen, der
for andet år i træk har været med til at vinde et af Danmarks
hårdeste spejderløb, Apokalypseløbet. Dét er flot!
Rasmus, der er juniorleder, arrangerer ture for juniorerne i
Divisionen, og han er med til at lave et andet af Danmarks store
løb, Solarisløbet, hvor spejderne sidst skulle tage toget mellem
poster, der lå i forskellige byer i Jylland!
Anders, der er klanassistent, er i gang med at tage et certificeret
projektleder-kursus i forbindelse med Blå Sommer. Vi glæder os til
at følge hans fremtidige projekter!
David er medlem af Korpsledelsen og har i dét regi sat fokus på
bl.a. udvikling af spændende senioraktiviteter. Han beretter også,
at korpset har sat fokus på klima-udfordringerne, og at man i
korpset har ansat en konsulent, der har speciale i ungdomskulturer.
Det bliver spændende at følge, hvad det kan bibringe os af ny
viden og nye metoder og aktiviteter. En rigtig god nyhed fra DDS
er også, at man i det forgangne år har haft medlemsvækst efter en
årrække med faldende medlemstal.
Godt forår!
Jakob og Lisbeth
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1.

Birkerød
Gruppe

Fælles hyggelig arbejdsaften torsdag d. 14. maj
Mens der er minimøde og juniormøde denne eftermiddag og aften, vil
vi gerne have forældre til at deltage i vedligehold af Naulakha samt
grunden omkring hytten. Der er jo – som enhver husejer ved – altid
ting, der skal repareres, males, renses, skovles osv. Så med mange
hænder bliver det muligt at få ordnet mens spejderne holder møde.
Og så er det altid hyggeligt at lære hinanden at kende i forbindelse
med et praktisk stykke arbejde!
Arbejdet er delt op, sådan at Rie er ansvarlig for rengøring i Naulakha,
Jakob har påtaget sig at organisere det udendørs vedligehold, mens
jeg som hyttevedligeholder vil stå for arbejdsopgaver på selve hytten.
Du behøver ikke at medbringe noget. Vi vil prøve at have tilstrækkeligt
med materialer og værktøj. Der vil være opgaver, der kan løses af
alle. Fugning, maling, rengøring, gravning, kørsel med grus, …
Men prøv lige at overveje, om du har særlige ekspertiser. Jeg har
nogle planer om skift af dørhåndtag, efterspænding af svinghane i
bryggerset, skyggelister ved loftet, som blev trukket skæve, da vi
løftede taget, tagdækning af udhæng ved indgangsdør, opretning af
brønden ved indkørslen, ….
Og så vil jeg gerne have tilbagemeldinger fra alle om tiltrængte
forbedringer på Naulakha, så jeg kan sørge for planlægning og indkøb.
Så planen er som følger:
Torsdag d. 14. maj:
Kl 1700 – 1845: miniforældre
Kl 1900 – 2100: juniorforældre
Jens Rahbek
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2.

Birkerød
Gruppe

Du kan se mange flere billeder fra 2. Birkerøds gruppetur på
hjemmesiden www.2birkerod.dk
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2.

Birkerød
Gruppe

Friluftsliv er en vigtig del af det at være spejder. Det er både en
af vores blå værdier, og så er friluftsliv en del af spejdermetoden
som vi arbejder efter. Naturen og den friske luft kan nydes hele
året, men hvad er bedre end maj måned? Varmen begynder at få
fat, huer og halstørklæder er gemt væk, og de nye blade på
træerne lyser om kap med alle de fine blomster. Maj måned er en
måned, hvor man slet ikke kan lade være med at være ude, og det
gælder selvfølgelig også for spejderne. Der skal prøves kræfter
med naturen og udelivet i alle grene, og mon ikke vi alle bliver lidt
klogere på naturen og hvordan vi kan passe på den?
Maj er også måneden, hvor planlægningen af Blå Sommer for alvor
tager fat. Lederne skal sammen med spejderne beslutte, hvilke
aktiviteter vi skal lave til sommer, og jeg kan love jer for, at der
er mange spændende at vælge imellem. Desuden er det besluttet,
at alle ledere skal på kursus under Blå Sommer, så lederne skal
tænke over, hvad de gerne vil på kursus i. Der er 85 kurser at
vælge imellem, om alt lige fra båltænding og rafter, til kurser i
ledelse og børns udvikling, så der er noget for alle.
Nyd foråret ude i naturen!
Spejderhilsner fra Pernille og Pernille
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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 (+ materielmand)
Troppen:
TA: Kristian Dreholm
TA: Mads Nilausen
TA: Jonas Håkan-Mose
PL: Christopher Wodstrup
Mohawk:
PA: Eske Wesenberg Kjær
PL: Frederik Abildgaard Rom
Sioux:
PA: Martin Wagner
KL: Jeppe Arnsdorf Pedersen
Birkerød Bjørne:
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:

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
ML: Vakant
Blåmejser (mini):
MA: Helene Hjort Jørgensen (Futte)
22 54 59 97
MA: Rikke Sofie Petersen (Trunte)
60 12 35 37
JL Henning Hviid (Tavi)
Spirer (junior):
JA: Laura Evald (Nico)
51 55 41 58
TL:
Signe
Ravn-Højgaard
(Garderobe)
25
31 96 70
Tobitten (trop):
TA: Charlotte Stephansen
51 32 92 13
TA: Mette Pil Brodersen
61 30 06 55
TA: Mette Jenstrup
51 34 09 78
PL: Louise Egå Skovbjerg
29 82 17 45
Svalen:
PA: Eline Rosendal
28 70 08 62
PL: Simone Porsborg Hansen
23 29 29 79
Glenten
PA: Sasha Meriam Babenco
51 72 40 67
KL: Nina Mørch Pedersen
60 24 93 11
Birkerød Bjørne:
GL: Pernille Würtz Lyngbye
29 72 52 36
Gruppeledelse:
GL: Pernille Pedersen (Måne)
51 90 19 11
Kell Vedsted
20 94 86 93
Bestyrelsesformand:
Poul-Henrik Appelqvist
40 90 33 74
Kasserer:
Mette Palm (mette.palm@get2net.dk)
Hyttemor:

fastnet

45 81 83 83
45 81 60 90

45 82 90 60
4581 8938
45 82 53 55

45 81 85 17
45 82 04 67

