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. 6

Juni-juli 2009

God Blå Sommer til alle

Tropsspejderne på forårsturnering, maj 2009. Flere billeder side 2.
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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 juni:
6.
Jonas
9.
Hathi (Lucas)
10. Emilia
11. Malene
16. Mathias
19. Gnist (Kathrine)
21. Mette
23. Javorina (Anne-Sofie)
24. Anders
Jacala (Max)
Sune
27. Rikki (Rasmus)

23 år
12 år
9 år
18 år
9 år
12 år
25 år
9 år
21 år
9 år
27 år
21 år

15 spejderår
2 spejderår
0 spejderår
9 spejderår
0 spejderår
1 spejderår
12 spejderår
1 spejderår
10 spejderår
1 spejderår
? spejderår
12 spejderår

Fødselsdage i juli:
1.
Cathrine
2.
Emil
4.
Sona (Nicolai)
6.
Marie
8.
Kasper
9.
Signe
12. Miko (Julius)
15. Karibu (Martin)
21. Nicolai
22. Fugl (Tina)
23. Carl
27. Frederik
30. Tavi (Simon)

8 år
24 år
9 år
7 år
36 år
23 år
9 år
10 år
21 år
24 år
8 år
2 år
11 år

0 spejderår
15 spejderår
1 spejderår
0 spejderår
27 spejderår
5 spejderår
0 spejderår
1 spejderår
11 spejderår
15 spejderår
0 spejderår
0 spejderår
2 spejderår
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1.

Birkerød Ulve
H. Chr. Engelsens Flok

Hej ulve!
Hermed programmet for juni måned
Den 4. og 11. Vi skal forhåbentlig gøre vores beviser og vores
udelivsmærke færdige.
Den 5. er der sommerfest i Bistrup. Som sædvanlig har du mulighed
for at prøve lykken i alle de spændende boder; hvor ofte har du måske
chancen for helt lovligt at smadre tallerkener? Der er gratis adgang,
hvis du har dit spejdertørklæde på.
Den 13.-14. er der overnatning i telt ved Naulakha for alle de ulve,
der skal med på Blå Sommer. Vi skal lave lejrbander, øve os i
madlavning på bål og tale om de spændende aktiviteter, vi har meldt
os til og hvad vi ellers kunne have lyst til at prøve på Blå Sommer. Der
kommer en særlig invitation.
Den 15. er det Valdemarsdag, hvor vi fejrer, at Dannebrog faldt ned.
Om eftermiddagen sælger ulvene de små flag i gågaden i Birkerød og
bagefter tager vi toget til Hillerød og går med fanen til Frederiksborg
slot. Nærmere besked følger på mail.
Den 18. er det sidste gang før sommerferien og traditionen tro er
programmet tophemmeligt
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.

Rigtig god sommerferie til alle
Tantor og Pudmini
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PS Første møde efter ferien er den 20. august

2.

Birkerød
Blåmejser

Kære Blåmejser
Inden sommerferien er der en masse ting vil skal nå. Som I kan se i
programmet, skal vi både lære tegnsprog, til sommerfest, lave lejrbål
og døbe alle de nye spejdere. Vi glæder os til at se jer alle.
Husk tøj til at være ude og at være der når vi starter kl. 17.
Program for juni:
4. Knivbevis og billeder – Vi skal lave nogle flotte billeder af de
planter vi pressede og tørrede i maj. De der ikke har taget knivbeviset
har muligheden for at tage det på dette møde.
5. Sommerfest i Bistrup – Grundlovsdag er der sommerfest i præstens
have – der er masser af boder og underholdning. Blåmejserne plejer at
skiftes til at passe vores lille bod “Sikker på hånden” – du kommer
gratis ind når du kommer i din uniform.
11. Nye kuld og dåb – Vi laver nye kuld og døber alle jer der endnu
ikke har fået et spejdernavn (man skal være meldt ind for at få et
spejdernavn).
18. Handicapmøde – Vi skal lære lidt om hvad det vil sige at være
handicappet. Vi prøver hvordan det er kun at have et ben, ikke at
kunne se og meget mere. Og så får vi besøg af Christine, der vil lære
os at tale tegnsprog.
25. Sommerafslutning – På dette sidste møde inden sommerferien
laver vi et stort lejrbål, med underholdning, sange og snobrød. Fra kl.
19 – 19.30 vil der være sommerlejr info til de af jer der skal med på
Blå Sommer og jeres forældre.
God sommerferie og Blå Sommer
Futte, Trunte og Måne
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1.

Birkerød Juniorer

Hej

Marianne Wieses Flok

rødder!

Vi har forhåbentligt fået en fin placering i Oak City Really, dette
skal vi selvfølgelig gøre endnu bedre næste år ☺.
vi har forhåbentlig også haft en god juniordivi, hvor I har vist alle
de andre juniorer, hvordan man skal gøre det.
Juni måned kommer vi til at være udenfor det meste af tiden. Vi
skal i præstens have og vise spejderiet frem og ellers bare hygge
os.
Vi skal afslutte vores orienteringstema og vi skal teste vores
færdigheder ved at bygge en tømmerflåde, som vi selv følgelig
også skal teste.
Vi ses i en hyggelig Juni måned med forældre, som I kan se læse
længere fremme!
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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Mange spejder hilsner fra
Rikki og resten af juniorstaben

1.

Birkerød Juniorer
Marianne Wieses Flok

Program for juni måned:
Torsdag d. 4. juni: Orientering.
Orientering afslutning. Medbring passende beklædning til at være udenfor.

Fredag d. 5. juni: Grundlovsdag.
Vi skal i præstens have i Bistrup – husk uniformen for så kommer I GRATIS
ind!

Torsdag d. 11. juni: Tømmerflådebygning.
Medbring passende beklædning til at være udenfor.

Weekendtur ved hytten.
Info følger.

Mandag d. 15. Juni.
Valdemarsdag. Afvent nærmere besked.
Torsdag d. 18. juni: Sejler i tømmerflåde.
Medbring passende beklædning til at være udenfor

Torsdag d. 25. juni: Afslutning.
Medbring passende beklædning til at være udenfor
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1.

Birkerød
Trop

Hej Drenge!
Der er stor forskel på at være god og at være suveræn!
At være god handler om at gøre det hele rigtigt og ikke at lave fejl,
men en gang imellem møder man mennesker og oplever situationer der
ikke bare er gode, men mere end det. En gang i mellem løfter nogle
mennesker sig og tør gå videre end at være god, der tør satse på at
skabe noget mere værdifuldt en bare at være rigtig. De tænker ikke
over hvilke fejl, de skal undgå at lave, men fokuserer målrettet på
hvad de kan præstere og skabe, hvis alt spiller sammen. Når det
lykkes, er det suverænt! På forårsturneringen var der en patrulje, der
mere end alle andre turde gå efter at være bedre og at udfordre sig
selv til at gøre endnu mere end bare at være god, og den patrulje var
jer. I var suveræne på den forårsturnering! Vi er stolte af jer i staben.
Ikke nok med at I lavede den bedste mad, var de bedste på
turneringsløb, hike og til samarbejde, så havde I også overskud til at
lade nogle piger få sejren i lejrsport med et enkelt point, for at vise
hvor suveræne I var.
Det er godt at se, at I gør jer umage, for det er en af de vigtigste ting
at kunne som spejder. Der er intet i vejen med at lave fejl, for det er
blot forsøg på at gøre noget endnu bedre end godt. Det vigtigste er, at
gøre sig umage og kaste sig ud i udfordringerne!
Så er sommeren kommet over os. Det er varmt, det er lyst, og vi kan
lave alle de fede udendørs aktiviteter. Vi kan bygge nogle fede
rafteprojekter, lave kæmpe bål, vandre og store udendørs lege. Snart
er der også en Blå Sommer, hvor vi kan være ude og få nogle vilde
oplevelser! I kan godt glæde jer til sommerens spejderaktiviteter. Husk
også at mødes spontant for at tage en is, for at overnatte i shelteren,
eller for at tage et slag pind.
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Staben

2.

Birkerød Trop
Tobit

Kære Tobitter
STORT

Først og fremmest et
tillykke med den flotte 2. Plads til
Forårsturneringen!
Det er bare så flot gået, I kan tro at Staben er stolt af Jer.
Men I er jo også bare super seje…
-Næste år napper vi også 1. Birkerød ;o)
Nu er vi så kommet til juni måned og sommeren sniger sig ind på os.
Denne måned skal vi forberede os på årets sommerlejr BLÅ SOMMER.
Vigtige datoer i denne måned er:
Onsdag d. 3. juni: Tropsmøde
Onsdag d. 10. juni: Patruljemøde
Onsdag d. 17. juni: Patruljemøde
Torsdag d. 18. juni: Fællestropsmøde for divisionen
Lørdag d. 20. juni: Hyttedag
Onsdag d. 24. juni: Patruljemøde
I skal huske at melde afbud til jeres patruljeleder hvis I ikke kan
komme til et møde. Hvis det er et tropsmøde skal i huske at melde
afbud til en fra Staben. Det er vigtigt at I får det gjort, da det er
irriterende at have planlagt noget og man ikke kan regne med hvor
mange der dukker op.
Håber I og Jeres familier får en dejlig sommer. Vi glæder os til at tage
på sommerlejr med Jer.
/Staben
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1.

Birkerød
Gruppe

Gruppelederne har ordet:
Kære forældre
Her er et par vigtige X’er til jeres kalender!

Forældremøde om Blå Sommer
torsdag den 4. juni kl. 18-19
i Naulakha
Emnerne er bl.a. hvad oplever drengene på lejren, hvordan forløber en dag,
pakkeliste, gode råd om hjemvé samt en masse praktiske informationer.

Forældremøde for nye ulveforældre
torsdag den 11. juni kl. 17-18
i Naulakha
Her giver vi en introduktion til vores gruppe og korps, de værdier, der er vores
ledetråde, vores traditioner, og hvordan vi arbejder med børnene. Det er en god
lejlighed til at at få svar på spørgsmål og lære mere om spejderarbejdet i 1.
Birkerød. Vi håber, at se Jer alle.
Her inden sommerferien vil vi gerne sige mange tak for indsatsen:
- til vores engagerede og dygtige ledere, der giver børnene spændende
oplevelser, færdigheder og et særligt kammeratskab
- til vores bestyrelse for et godt samarbejde
- til de forældre, der giver en hånd i forskellige sammenhænge, det være
sig hjælp til møder og ture, praktiske opgaver, udvalgsarbejde mv.
Jeres indsats er intet mindre end uundværlig, og vi håber, at I
herigennem får nogle gode oplevelser med børn og andre voksne i
gruppen.
God sommer til alle,
Jakob og Lisbeth
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2.

Birkerød
Gruppe

Invitation til oprykningsarrangement i 2. Birkerød
Kære spejdere, forældre og søskende
Traditionen tro byder august måned på det årlige
oprykningsarrangement, hvor nogle spejdere rykker fra en gren og
videre til en anden.
Udover selve oprykningen vil der være fælles aktiviteter for
spejdere, forældre og søskende, og vi slutter aftenen af med
fællespisning.
Bestyrelsen sørger for mad og drikke, som kan købes for et rimeligt
beløb.
Tid: Torsdag den 27. august, kl. 17
Sted: Ved hytten
Vi glæder os til at se jer
Sommerhilsner fra bestyrelse og ledere i 2. Birkerød

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)
30 20 62 75
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

