
Bardunen

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

17. årgang nr. 7 August 2009

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

Tak for en dejlig Blå Sommer og velkommen
til en ny og spændende spejdersæson
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DEADLINE
Stof til næste blad

senest
den 15. i måneden før

INDLÆG
sendes til

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

Blå Sommerminder. Se flere billeder på
hjemmesiderne 1b.dk og 2birkerod.dk
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Tillykke siger vi alle til :

Æressiden

Fødselsdage i august
2. Tjo (Thomas) 10 år  2 spejderår
3. Livia 9 år  0 spejderår

Lasse 33 år 24 spejderår
Tulle (Anne-Marie) 10 år  1 spejderår

4. Batcha (Asger) 8 år  0 spejderår
5. Orissa (Maiken) 10 år  1 spejderår

Kara (Sophie)  9 år  1 spejderår
6. Sofie 17 år  7 spejderår
8. Iben 15 år  4 spejderår
11. Nanu (Peter)  9 år  1 spejderår
12. Pukeena (Morten) 10 år  2 spejderår

Kristian 43 år  1 spejderår
13. David 24 år 16 spejderår

Pudmini (Lene) 51 år  2 spejderår
14. Anya 8 år  0 spejderår
17. Thuu (Thore)  9 år  1 spejderår

Fjer (Stine) 10 år  1 spejderår
19. Kirstine  8 år  0 spejderår
22. Lasse 25 år 17 spejderår
23. Glip (Carl)  8 år  0 spejderår
26. Thora 18 år  1 spejderår

Frederik 17 år 10 spejderår
30. Maloo (Marie-Louise) 12 år  0 spejderår
31. Emeli 9 år  0 spejderår
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Birkerød Ulve
H. Chr. Engelsens Flok1.

Hej ulve!

Velkommen tilbage fra en forhåbentlig dejlig lang sommerferie.

I løbet af juni måned blev 21 ulve døbt og vi siger rigtig hjertelig
velkommen i ulveflokken til

Batcha, Bekko, Bungar, Chui, Duma, Ferao, Fossa, Fox, Glip, Imbo,
Kala, Kudo, Mandla, Mang, Muvin, Mysa, Pakka, Rama, Sika, Tha og

Tolla

I august skal vi færdiggøre de forskellige beviser, som vi er startet på:
bålbevis, klar-dig-selv bevis og savbevis. I bliver inddelt i forskellige
hold på tværs af banderne efter alder og erfaring og alle beviser
slutter af med både en praktisk og en teoretisk prøve ☺.

Du kan læse mere om netop dit bevis på www.1b.dk (se under minier/
hent materialer).

Husk at sætte kryds i kalenderen den 4. – 6. september, hvor vi skal
på Colleruphus. Her skal vi bl.a. sige farvel til alle de ulve, der nu skal
være juniorer, sove i telt, se billeder fra Blå Sommer og året der gik,
lege og på løb og ikke mindst have besøg af forældrene lørdag
eftermiddag / aften.

Program for august:
Den 20.: Beviser + den traditionelle fototagning

Den 27.: Beviser – husk tilmelding til Colleruphusturen

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.

Mange hilsener

Tantor og Pudmini
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Birkerød
Blåmejser2.

Hej Blåmejser

Vi håber at I alle sammen har haft en god sommerferie
og at vejret på Blå Sommer var godt og det i øvrigt var
en rigtig god tur. Det ser jo rigtig fint ud indtil videre.
I dette nye spejder år skal vi lave en masse sjove
aktiviteter som vi glæder os meget til!

Husk at der er oprykning for hele gruppen hvor man også
skal komme selvom man ikke skal rykke op det er den
27. august og man må godt tage sine forældre med. Der
er tilmelding og mere info om det et andet sted i
bladet.

Så er der bare tilbage at sige at vi glæder os til et nyt
spejderår hvor i hører hvad vi siger og husker tøj efter
vejret og meld afbud hvis I ikke komme – det er vigtigt!!

Spejder hilsen
Måne, Futte og Trunte.



6

Birkerød Juniorer
         Marianne Wieses Flok1.

Hej drenge!
Tak for en god Blå Sommer!
Håber I virkelig har nydt det og synes det var en kæmpe oplevelse.
Håber også I har haft en god sommerferie og har nydt det gode
vejr.

Program for august måned:

Torsdag d. 13. August – Byløb

Mødes på Birkerød station

Torsdag d. 20. August – Hygge

Torsdag d. 27. August – Skets

Torsdag d. 3. september – Skets

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
Spirer2.

Hej Spirer

Så er vi tilbage igen efter en god lang sommerferie og
friske på en masse nyt spejdersjov. Første møde er d.
17. august.

D. 27. august er der oprykning. Her skal vi sige farvel til
de ældste spirer som rykker op til troppen. Vi får ikke
nogen nye op, da I jo allerede rykkede op efter jul.

D. 31. august holder vi almindeligt møde. Her skal vi
tage kniv-, sav- og øksebevis til dem der mangler.

Herudover skal i sætte kryds i kalenderen d. 4-5.
september, hvor vi tager på en endagsovernatningstur
ude ved hytten. Det er kun for os spirer og bliver super
hyggeligt☺

Mange spirerhilsner
Tavi og Nico
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1.Birkerød
Trop

Kære trop
Først et velkommen hjem efter Blå Sommer og en fed vandretur til
det tyske;)
Nu sidder vi i solen og skriver lidt til bladet, men hvad skal vi dog
skrive? Er det om de mange punkteringer hvor vi alle fik lært at
lappe dæk? Eller måske lidt om Frøslevlejren? Eller var det
ankomsten til Blå Sommer i bagende sol og den efterfølgende
åbningsceremoni?
Vi kunne selvfølgelig også bare skrive lidt omkring jeres udflugt til
det Bhutanesiske hjørne hvor alle mand fik prøvet deres
færdigheder indenfor bueskydning og bagefter fik danset lidt med
hende den søde pige fra Bhutan. Hun var nok den der lærte mest,
da i lærte hende hvordan i danser moderne;-)

Tiden er også kommet hvor vi skal sige farvel til de gamle som
rykker op i klanen og velkommen til alle de gamle juniorer som skal
rykke op i troppen. Husk at tage godt imod de nye og lær dem en
masse gode tips og tricks;-)

Når i nu mødes efter ferien står månedens emne på oprydning efter
Blå Sommer og en velkomst til de nye.

Vigtige datoer:
18 Tropsmøde
25 PLAM
4-6 Colleruphus (indbydelse i bladet)

Derudover må i alle have en god sommer.

  Staben
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Birkerød Trop
Tobit2.

Hej piger!

Velkommen hjem fra Blå Sommer til en helt splinterny efterårssæson –
ubrugt og aldrig set mage til! Vi i staben glæder os meget til
traditionsrige arrangementer som Efterårsarrangement, Juletur,
Andespil, Nathejk og PLAn.

Sæsonen begynder med oprykning d. 27. august, hvor vi skal sige
farvel til nogle, men også byde nye velkommen, så selvom det bliver
vældig sørgeligt – snøft – bliver det også en glædens dag ☺ Og husk så,
det er til oprykningen, at der er sidste frist for tilmelding og betaling
til tropsturen d. 11-13/9 og til forældremødet d. 9/9 (dog gratis). I
fik indbydelser til disse arrangementer da vi sagde farvel til hinanden
efter Blå Sommer. I kan også finde indbydelserne i jeres inbox på e-
mailen.

Til PLAerne har vi planlagt et “halvårsprogramplanlægningsmøde”
(puha, det var et langt ord!) lørdag d. 29. august fra kl. 11 til 16. Så
kan I selv bestemme, hvad I vil arbejde med indtil jul, men vi skal nok
hjælpe jer med nogle gode ideer. Vi skal også snakke om hvad en god
patruljeleder er og hvilke forventninger I har til spejderarbejdet.

Kærlig hilsen Staben

Kalenderoversigt for august:

19/8 19.00-21.00 Patruljemøde
26/8 19.00-21.00 Patruljemøde
27/8 17.00 Oprykning
27/8 Sidste tilmeldings- og betalingsfrist til
tropstur (11-13/9) og forældremøde (9/9)
29/8 11.00-16.00 PLA halvårsplanlægning
29/8 16.00 Stabsmøde

S=
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Birkerød
Bjørne

P.Plys

Halløj Bjørne og Bamlinge nye som gamle☺

Så blev det august og tid til at starte skole igen. Den alt for korte
sommerferie var alt for hurtigt slut, og jeg har helt glemt, hvad
der var så godt ved august. Nåh ja, det er selvfølgelig i august, at
der er oprykning i 2. Birkerød (den 27-08) og klanen bliver udvidet
med tre nye piger. For dem, der ikke skal med til opykning, er der
divigrill i fælledparken.
Heldigvis er det ikke kun nye hunbjørne, vi skal byde velkommen,
vi har allerede fået fem nye bamlinge af hankøn rykket op, og vi
glæder os til at se jer alle til det første bjørnemøde d. 30. august,
hvor vi skal udfordre vores mod – mon en bjørn (igen) tør at cykle
i vandet?

Der er heller ikke lang tid til det første buddiesarrangement. Det
er vores udvidede introgrill med buddieskonkurrencer og måske en
lille fest lørdag aften – tilmeld dig på facebook.

Og husk nu at kolle ligger i UGE 40 i år.

Aben sendes hermed videre til Kaput.
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Birkerød
Gruppe1.

Gruppetur for alle spejdere og deres familier
til Colleruphus ved Gl. Holte

weekenden den 4.-6. september 2009

• traditionsrig gruppetur til Colleruphus med aktiviteter og leg
• oprykning af spejderne til hhv. junior og trop
• uddeling af årsstjerner
• billeder fra gruppens aktiviteter gennem et helt spejderår
• sjov sammen med andre spejdere, forældre og ledere

PROGRAM:
fredag aften spejdere og ledere cykler til Colleruphus

om aftenen er der oprykning til hhv. junior og
trop

lørdag formiddag aktiviteter og leg
lørdag eftermiddag forældre og søskende ankommer til Colleruphus

aktiviteter for spejdere og deres familier på grunden
lørdag aften aftensmad, lejrbål, billedshow fra det forgangne
spejderår

fine muligheder for at forældre/søskende overnatter (på
sovesale)
søndag formiddag oprydning, uddeling af årsstjerner og vi cykler retur
til Naulakha

TILMELDING afleveres til grenlederne senest torsdag, den 27. august

På gensyn til endnu en hyggelig weekend på Colleruphus!

Med spejderhilsner fra
Bestyrelsen og Lederne i 1. Birkerød
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Birkerød
Gruppe1.

Gruppelederne har ordet – situationsberetning fra en korpslejr…
Ca 70 er vi fra 1. Birkerød på Blå Sommer. 10 ulve er afsted – og
der kommer 7 til på soendag. Hos de aeldre grene er der naesten
100% deltagelse. Vi er en stor lederskare afsted, vores
bestyrelsesformand kommer med, der er foraeldrehjaelpere hos os
i gruppen, og 2 moedre har kastet sig ud i at give en hånd i vores
underlejr og lægger vejen forbi af og til. Vores forhenvaerende
gruppeleder, der nu bor i Norge, giver også en hånd, og tidligere
ledere i gruppen soerger for madplanlaegning. Det er en meget
stor fornoejelse, at vi er så mange, der hjaelpes ad, og det er
hyggeligt…
Hjemvé har vi overhovedet ikke maerket til, og solen skinner over
os ☺ I går ankom vi og fik sat teltene op – 16 orange og 2 store
hvide, hvor klanen holder til, skal vaere vores bolig i 9 dage. Det
er utroligt, så hurtigt vi får indrettet os. Hér har vi material, og
dér skal maden vaere. I dag bliver der lavet huggeplads til
braendet, et  mega-stort koekkenbord, fedtfaelder, toerrestativ
og vigtigst af alt, bålpladsen, hvor vi skal  lave mad, koge vand til
opvask, sidde at snitte og småsnakke… Den er det naturlige
samlingspunkt på lejrpladsen.
Troppen kom hertil i går efter en forlejr, hvor de var på vandring
med kaerrer i det soenderjyske. En tur over graensen blev det til,
og det forlyder, at vores kaerrer kan lastes med ufatteligt mange
dåser sodavand! Og bondemanden sagde ja til, at spejderne kunne
overnatte på hans grund. Man kunne tro, at der er helt fladt i
Soenderjylland, men det fortaelles, at kaerrerne skulle forcere
stejle bakker på turen, der giver god traening til dem, der
traekker/skubber dem.
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Birkerød
Gruppe1.

Nogle af os har vaeret på mange Blå Somre - for andre er det den
foerste… Nogle moeder mange gamle spejdervenner og –veninder
(!) fra hele Danmark, andre moeder nye kammerater og oplever
spejdere fra andre lande for foerste gang. Vi har bl.a. set
ghanesere, skotter, oestrigere og tyskere på det foerste doegn.
Ulvene har allerede vaeret på deres foerste indkoebstur i den
kaempestore Spejdersport på lejren. Og nogle af lederne har
vaeret på deres foerste ledertraening. Det er et mål på denne
korpslejr, at alle ledere skal have noget uddannelse i loebet af
lejren.
Rammerne er på plads, udfordringer er der nok af for store og små
– og der er lagt op til drama i aften til den store lejråbning, når
folket fra
“Ligeland” vil
forsoege at
overtale os
til, at
eventyret
skal
afskaffes!

Mange
friluftshilsner,
Jakob og
Lisbeth



Birkerød
Gruppe2.Birkerød
Gruppe2.

Kære spejdere og forældre i 2. Birkerød

For det første – mange tak for et rigtigt godt spejderår med
oplevelser, udfordringer og kammeratskab! Og velkommen til
et nyt og spændende år som vi glæder os til at dele med jer.

Bestyrelsen vil især gerne sige velkommen til alle de nye
spejdere og forældre som er blevet medlem af 2. Birkerød
Gruppe. Siden spejderne afholdt “Pigespejder for en dag” i
april måned er vi vokset med 20 nye medlemmer og i skrivende
stund er vi 96 medlemmer, hvilket vil sige at vi måske snart
runder medlem nr. 100 hvilket vil være fantastisk. En så stor
vækst kommer naturligvis ikke uden udfordringer og en
væsentlig opgave for bestyrelsen vil i efteråret være at sikre,
at vores ledere har de ressourcer og rammer som er
nødvendige for at give børnene spændende oplevelser,
spejderfærdigheder og et godt kammeratskab.

Her i forbindelse med opstart af et nyt spejderår vil
bestyrelsen gerne sige tak til de forældre, der giver en hånd
med i forskellige sammenhænge, ikke mindst i forbindelse med
vores hyttedag i juni måned hvor ca. 15 forældre dukkede op
og gav to arbejdstimer som blev brugt på vinduespudsning,
rengøring, oliering af bordplader, maling af borde og bænke,
nedgravning brønddæksler og lugning - alt sammen
forbedringer som gør vores hytte til et rart sted at være – tak
for hjælpen.



Birkerød
Gruppe2.

Bestyrelsens næste arrangement er i forbindelse med
oprykningsarrangementet den 27. august, hvor bestyrelsen
sammen med lederne gerne vil sige velkommen til et nyt
spejderår. Udover selve oprykningen vil der være fælles
aktiviteter for spejdere, forældre og søskende, og vi slutter
aftenen af med en festlig middag. Information om tilmelding og
pris for mad og drikke udsendes snarest.

Traditionen tro arrangerer bestyrelsen også det årlige
Andespil, som i år vil blive afholdt den 28. oktober i kantinen
på Sjælsøskolen – reserver allerede nu datoen.

Sluttelig vil vi gerne benytte lejligheden til at gøre
opmærksom på Årsplanen for 2009 som ligger på gruppens
hjemmeside -  http://2birkerod.dk - Årsplanen er udarbejdet
for at kunne bruges: Til orientering og oplysning for forældre
og andre
interesserede
og som
arbejdsredskab
for ledere og
bestyrelse.

Bestyrelsen
2. Birkerød
Gruppe



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: Vakant

MA: Helene Hjort Jørgensen (Futte) 30 20 62 75
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


