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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. 8 September 2009

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

Glæd jer til et godt efterår
fyldt med spejderaktiviteter
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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 Sommer 2009 –
se flere billeder rundt
omkring i bladet og
endnu flere på
gruppernes hjemmesider:
1b.dk og 2birkerod.dk
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Tillykke siger vi alle til :

Æressiden

Fødselsdage i september:
1. Mads 23 år 14 spejderår
3. Astrid  8 år  0 spejderår
6. Jacob 19 år  9 spejderår
7. Liv  8 år  0 spejderår
8. Emma 12 år  1 spejderår
13. Brumle (Anna)  9 år  1 spejderår

Lisbeth 51 år  5 spejderår
Banda (Christian)  9 år  1 spejderår

14. Josephine 13 år  1 spejderår
Laura 15 år  2 spejderår

15. Glip (Michelle) 25 år 15 spejderår
Poul-Henrik 55 år 15 spejderår

16. Aijla (Signe)  9 år  1 spejderår
Kudo (Tobias) 11 år  0 spejderår

19. Kell 51 år  2 spejderår
23. Ferao (Emil)  8 år  0 spejderår
24. Jens 43 år 12 spejderår

Dingo (Christoffer)  9 år 1 spejderår
27. Jeppe 14 år 7 spejderår

Morten 46 år 0 spejderår
Louise 16 år 9 spejderår

30. Barasingh (Anders) 10 år 2 spejderår
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Birkerød Ulve
H. Chr. Engelsens Flok1.

Hej alle ulve!

Velkommen til et spændende spejderår med masser af nye
udfordringer.

Vi skal i årets løb arbejde med 5 forskellige forløb:

 

Kultur, samfund og klima:  
Vi fortsætter med aktiviteter, som vi 
prøvede lidt af på Blå Sommer 

 

Håndværk:  
Vi laver alt fra julegaver til at lære at sy 
mærker på uniformen og skal arbejde med 
både sav og hammer og nål og tråd!! 

 

Leg og drama 
Vi skal være skuespillere og instruktører i 
vores helt egen spejderfilm 

 

Kommunikation: 
Morse, røgsignaler, koder, usynlig skrift, 
sms’er – vi skal prøve det hele 

 

Sø og vand: 
4 gange i årets løb opsøger vi en sø og 
undersøger, hvordan den ændrer sig 

 Næste år fylder 1. Birkerød gruppe som bekendt 100 år og I skal
allerede nu sætte kryds i kalenderen i Kristi Himmelfartsferien (12.
til 16. maj), hvor vi skal på alle tiders jubilæumslejr sammen med
juniorerne.

Forhåbentlig har alle forældre set listen over forældrehjælpere. Vi
glæder os til at være sammen med jer og husk, at I selvfølgelig er
velkomne til at bytte indbyrdes.
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Birkerød Ulve
H. Chr. Engelsens Flok1.

Programmet for september 2009 ser sådan ud: 

Den 3.: intet møde fordi vi skal på…. 

Den 4. – 6.  Colleruphus 

Den 10.: Nu, hvor alle de store er rykket op, skal vi 
have lavet nye bander og udnævnt nye ban-
deledere og assistenter. Vi skal også på ban-
deløb, lave bandekasser og spille bandeme-
mory 

Den 17.: Vi udforsker vores sø og registrerer plante- og 
dyreliv. Tror I, vi kan fange noget spændende

Den 19.: Ud i det Blå – her får du mulighed for at prø-
ve kræfter med kilometrene (10 eller 20 for 
ulve). Nærmere besked følger 

19. - 27. Spejderhjælpsuge – her kan du enten tjene 
penge eller donere dine lommepenge til et 
ungdomscenter i Sudan. Nærmere besked 

Den 24.: Start på forløbet ’kultur, samfund og klima’. 
Vi skal arbejde (videre) med nogle af klima-
aktiviteterne fra Blå Sommer  

 

Husk altid: 
• at læse mails og melde afbud (gerne på sms) 
• tøj og sko efter vejret til alle møder 
• at spejderlommen skal være i orden 

Masser af hilsener 
ulvestaben 
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Birkerød Juniorer
         Marianne Wieses Flok1.

Hej juniorer!
I september måned skal hele gruppen på tur sammen, hvor vi skal
hygge os sammen og snakke om gode oplevelser, mm.  – og der
kommer helt sikkert til at være noget om Blå Sommer.

På denne gruppetur skal nogle forlade juniorerne, for at komme op
i troppen. Vi vil sige held og lykke til dem – gør os stolte.
Til gengæld kan vi med glæde sige, at vi får en masse nye juniorer
op til os og selvom denne Bardunen er udkommet før de er rykket
op, så vil vi sige velkommen!

Vi ser frem til at have jer med i vores gren og håber I finder jer til
rette – det er vi sikre på I gør.
Resten af september byder på et møde hvor vi lærer hinanden at
kende, en tur til Experimentariet hvor vi skal lære noget om vores
klima.

Vi skal også forberede os til “Ud I Det Blå”. Her skal vi ud at gå og
tage mærker i dette, og så skal vi lære at passe på vores fødder.
Vi skal også lære noget generelt førstehjælp og høre om
spejderloven.
Til sidst, men absolut det vigtigste, så skal vi lege og hygge!

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 september måned:
(OBS!: læg mærke til at vi har ændret ugedagen til tirsdag fra
efter Gruppeturen!)

Torsdag d. 03. september– Sketch

Fredag d. 04. – Søndag d. 06. september – Gruppetur

Info følger

Tirsdag d. 08. september – Intromøde

Lørdag d. 12. september – Experimentarium

Klima – Info følger

Tirsdag d. 15. september – Hejk førstehjælp

Lørdag d. 19. – Søndag d. 20. september – Ud I Det Blå

Info følger

Tirsdag d. 22. september – Førstehjælp

Tirsdag d. 29. september – Spejderloven

Mange spejder hilsner fra
Rikki og resten af juniorstaben
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Birkerød
Spirer2.

Hej Spirer

I september starter vi måneden med en overnatning i shelteren
ved drengenes hytte. Det sker fra fredag d. 4. september kl. 18:00
til lørdag d. 5. september kl. 11:00. Vi skal lave mad over bål og
fortsætte med at tage det mærke, vi startede på i august, som
handler om udendørsliv.

D. 7. september er der almindelig møde ved hytterne, hvor vi skal
samle æbler og lave æblekage.

Fra d. 19-27. september er der spejderhjælpsuge. Her arbejder
spejdere over hele landet for at tjene penge til fattige mennesker
i Sudan. På mødet d. 14. september vil vi snakke lidt om, hvordan
man kan tjene penge, og hvad pengene går til.

D. 21. september snakker vi lidt videre om spejderhjælpen og
lærer om vores personlige mål, så vi bedre kan bedømme
afstande.

D. 28. september er der almindeligt møde, hvor vi så småt starter
på et forløb om orientering.

Mange spirerhilsner

Tavi og Nico
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1.Birkerød
Trop

Hej Drenge
September måned blev sparket i gang med den årlige gruppetur, der
igen i år bød på grillkyllinger og mange af de andre traditioner, der
hører sig Colleruphus til. Gruppeturen var måske også en mulighed
for at vise staben, at I i august måned har øvet jer i at spille pind…

September markerer starten på endnu et godt spejderår, hvor vi
kan byde mange nye ansigter velkommen i troppen! Selv kan jeg
ikke huske hvornår så mange sidst rykkede op. Fra Stabens side
glæder vi os til de mange nye inputs, der gerne skal udfordre “plejer”
Plejer er kun en midlertidig tilstand, indtil man finder en smartere
måde at gøre tingene på. Grib endelig chancen! Til gengæld tilbyder
vi en helt ny måde at arbejde på, der i meget stor grad er styret af
jer selv.

Husk at der for Christian og Emil (plus fædre) er Spildop-
genbrugskørsel d. 12. september i Allerød. Gruppen tjener over 50.000
om året på Spildop, hvilket f.eks. gør det muligt at afholde billige
ture og sommerlejre.
Som altid er det en god ide at holde sig opdateret på kalenderen
inde på gruppens hjemmeside og din mail, da der løbende kommer
information fra staben og indbydelser til ture.

Staben 

   Colleruphus Fredag d. 4. september til d. 6. september
   Tropsmøde Tirsdag d. 8. september
   Spildop Lørdag d. 12. september
    PLAM Tirsdag d. 29. september
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Birkerød
Bjørne

Hej Bjørne og (næsten) nye bamlinger.

Gå IKKE glip af:

Buddiesweekenden, 12. - 13. September
Kulsø, 19. September

Og ikke mindst kolle fra den 27. September. - 4. Oktober!

Bjørnens skovtur

Peter Plys i højt humør
kører med en trillebør
hvad han har i børen med
det vi sikkert alle ved
DP - ja i litervis
har han med, den lækkergris.

Plys er da i godt humør
når han triller med sin bør
mange venner møder han
Tigerdyr og Grisling kan
godt forstå at han er glad
når han har så meget mad.

Mikkel greb aben!

Plys må stoppe for en stund
GD hælder han i mund
lidt ad gangen nyder han
så han også synge kan
“let det er at køre hjem
når jeg flasker tømt har fem”.

Aldrig Plys i skoven går
uden han sin honning får
men når han så kommer hjem
er hans mavepine slem
uglen giver Plys besked
“vennerne kan spise med”.

P.Plys
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Birkerød Trop
Tobit2.

Hej Tobitter!

Så blev det september og det er for alvor tid til at tage hul på det
nye spejderår! Vi har sagt farvel til Sasha og Simone som rykker op
i klanen til Bjørnene. Tak for de mange kræfter I har lagt i troppen
– vi håber I for nogle lige så sjove år i klanen!

Heldigvis kan vi også sige goddag til fire friske nye tobitter! Et
stort velkommen til Katrine, Trine, Marie-Louise og Emma – vi
glæder os til en masse spændende oplevelser sammen med jer og
resten af troppen!

September måned byder på en masse hyggelige patruljemøder,
hvor i kan lære hinanden bedre at kende. Desuden skal vi have
gang i patruljefejden på tropsmødet – hvor vi skal afprøve et nyt
løbs-koncept… Vi skal også hilse på alle jeres forældre på
forældremødet som vi holder i forbindelse med det første
patruljemøde.

Men månedens højdepunkt er uden tvivl tropsturen, hvor vi skal en
tur over på den anden side af sundet til Söderåsen i Sverige. Så ryd
plads i kalenderne til denne forrygende tur – den vil man ikke gå
glip af! (Og så er det for resten verdens bedste idé!)

Mange spejderkram fra staben
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Birkerød Trop
Tobit2.

September måneds program:

 
2/9 18.00-

19.00 
PLA-møde (Møde for patruljeledere og –assistenter) 

2/9 19.00-
21.00 

Tropsmøde ved hytten – husk tøj til at være ude! 

4/9  Sidste tilmelding til PLAN (kursus for for patruljeledere 
og –assistenter) 

9/9 19.00-
20.00 

Patruljemøde 

9/9 20.00-
21.00 

Forældremøde 

11-
13/9 

 Tropstur på Söderåsen 

16/9 19.00-
21.00 

Patruljemøde 

18/9-
19/9 

 Nathejk for de ældste tropsspejdere 

23/9 19.00-
21.00 

Patruljemøde 

30/9 19.00-
21.00 

Patruljemøde 

   



14

Birkerød
Gruppe1.

Gruppelederne har ordet: Blå Sommer – en stærk oplevelse…

Her nogle glimt fra sommerens landslejr, hvor vi var sammen med
19.000 andre spejdere:

Sammenhold: vi hjælper hinanden med opgaver og udfordringer
og lærer gruppesangen og Blå Sommer-sangen udenad

Positive fællesskaber: det store - når 19.000 spejdere er til
festaften, synger og svinger med tørklæderne over hovedet af
begejstring
det lille – når banden spiser slik i teltet eller går på opdagelse i
lejren sammen
og dem midtimellem – grenen, gruppen, klyngen, byen…
alle med til at sætte rammer – alle med deres betydning – alle
byder på oplevelser

Forbilleder: for drengene er der altid nogle større spejdere, der
mestrer nye færdigheder og samtidig er til at snakke og lege med
For de voksne er der masser af dygtige, engagerede og
inspirerende mennesker at tage ved lære af

Hygge: vi hygger os over maden, opvasken, ved bålet, i
soveposerne – der er søde drenge og rare mennesker overalt

Arbejde: der er masser af arbejde, når man er på lejr: hugge
brænde, tænde bål, lave med, varme vand, vaske op, holde
orden, bygge lejren op – og tage den ned igen
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Birkerød
Gruppe1.

Læring: træning i at være på lejr og at få den til at fungere,
træning på aktiviteterne, bandeleder-træning – og træning for alle
lederne…

Glæden: ved at være sammen, at bo i det fri, at lære nyt, at
opleve alt det spændende…

De 5 mål, der blev sat ved den store fælles lejrafslutning, var:
1  mere træning,
2  højere op
3  med på næste Blå Sommer
4  bevar jorden
5  tænd et lejrbål

Ja, det kan vi sige JA til!

Tak til alle spejdere, ledere og hjælpere for en fantastisk god lejr,
Jakob og Lisbeth



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


