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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. 9 Oktober 2009

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

Oktober betyder efterårsferie, og derfor får du
lidt ekstra spejderlæsestof af hygge dig med
denne gang.

Du kan blandt andet:

Se flotte billeder fra
tropspigernes tur til
Sverige (s. 10)

Læse om reglerne for
at gå med kniv som
spejder (s. 13)

Se hvordan vi hjælper miljøet (s. 15)
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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

Vinter / vandrestøvler til salg

Spejdersport skriver:

Let vandrestøvle i ruskind og nylon til piger. Støvlen har en
vandtæt membran i Columbias eget materiale Omnitech,
stødabsorberende mellemsål, der giver god komfort og en kraftig
profileret gummisål, der sikrer et fodfæste på glatte eller
mudrede underlag.

Støvlen er især velegnet til brug i fugtige eller regnfulde
områder, f.eks. om efteråret i Danmark og er ligeledes et godt
valg til spejderbrug.

Bemærk at støvlen er ikke velegnet i tropisk klima!! med høj
varme og luftfugtighed, da membranen fungerer ud fra et princip
om højere fugtighed og varme i støvlen i forhold til klima
udenfor støvlen.

Støvlerne er størrelse 37 (men regn med to numre over almindelig
skostørrelse), beige og de er brugt sidste sommer på en 30 km
vandretur + sporadisk i vinter. Prisen er 100 kr. (pt. på tilbud i
Spejdersport til 374,50 kr.). Støvlerne kan sagtens bruges af drenge
– der er indtil flere af ulvene, der har haft et par.

Ring 45 81 60 09 og lav en aftale om prøvning.

Mange hilsener

Titi og forældre

Køb og salg
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Tillykke siger vi alle til :

Æressiden

Fødselsdage i oktober:
1. Iza (Selma)  8 år  0 spejderår

Christiane 19 år 11 spejderår
2. Lars 34 år 24 spejderår
4. Eline 14 år  6 spejderår
6. Sascha 17 år  7 spejderår

Sahi (Jeppe) 10 år  0 spejderår
Flora (Maria)  9 år  1 spejderår

7. Fanta (Maya) 10 år  0 spejderår
10. Christine 18 år 11 spejderår
13. Vims (Anne Katrine) 32 år 21 spejderår
14. Flit (Amalie)  9 år  1 spejderår
15. Rud 29 år 13 spejderår
16. Frederik 12 år  4 spejderår
20. Maia 12 år  1 spejderår
21. Duma (Casper) 10 år  0 spejderår
22. Jens 60 år  3 spejderår
25. Bounty (Charlotte) 25 år 15 spejderår

Kamya (Rasmus) 10 år  2 spejderår
26. Tea 15 år  4 spejderår
29. Shaitan (Nicolaj) 11 år  1 spejderår
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Birkerød Ulve
H. Chr. Engelsens Flok1.

Hej alle ulve!

Her i oktober skal vi arbejde videre med vores kultur-, samfunds-
og klimaforløb.

Til de to første møder kommer det til at dreje sig om klima på to
helt forskellige måder og til de to sidste møder i måneden skal vi
arbejde med samfund.

Programmet for oktober 2009 ser sådan ud:

Den 1. Vi arbejder med klimaaktiviteter i Naulakha og du skal
afgive et klimaløfte.

Den 8. Klimaløb med pigerne fra 2. Birkerød. Vi mødes på
pladsen mellem Brugsen og kroen

Den 15. Intet møde - efterårsferie – nyd den nu
Den 22. Danmark dejligst – hvor godt kender du Danmark?
Den 29. Hold godt øje med mailen, for vi planlægger et

usædvanligt møde, som ikke foregår i Naulakha
Forhåbentlig har du allerede sat et kæmpekryds i kalenderen ud for
den 6. – 8. november, hvor vi skal på en gådefuld, mystisk,
udfordrende, spændende og måske endda lidt uhyggelig
efterårstur. Af samme grund er der ikke er ulvemøde den 5.
november

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 fra ulvestaben
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Birkerød Ulve
H. Chr. Engelsens Flok1.

21.480 meter mærket eller hvordan det er at gå rundt om Furesøen

Lørdag den 19. september gik 32 spejdere + ledere og hjælpere fra 1.
Birkerød ud i det blå i det mest fantastiske sensommervejr.

Der var 6 spejdere der gik 5 km, 10 der gik 10 km, 5 der gik 20 km, 7
der gik 30 km og 5 der gik ikke mindre end 50 km, hvilket med lidt
simpel hovedregning giver i alt 640 km (når man altså tæller ledere og
hjælpere med!!!)

Undervejs var der depoter med lækkerier, så vi fik ny energi til resten
af turen.

Boga, Lobo, Bingo, Miko og Rusa, som alle gik 20 km udtaler til
Bardunens udsendte medarbejder:

- Vi sang mindst 100 gange ’Vi er på vej til dig Julemand’, der
stammer fra en Kylling og Bamse julekalender og så gik det meget
hurtigere.

- Det allerbedste var depotet, hvor vi fik kakaomælk, bolcher,
kanelgifler og cigarer.

- Det var rigtig sjovt; særligt at løbe op og ned ad alle skrænterne.

- Selvom der var mange flotte huse, var Dronninggårds Allé meget lang
og varm og kedelig.

- Det var heldigt, at Pudmini havde taget GPS’en med, så vi hele tiden
kunne se, hvor langt vi nu havde gået.

- Det var mærkeligt at kigge over på den anden side af søen og
tænke, at der var vi for et par timer siden.

Lidt statistik fra 20 km ruten:

Vi bevægede os i 4 timer og 46 min og stod stille i næsten 44 min,
hvilket i alt giver en tid på 5 timer og 30 min (og man må bruge 6
timer til turen). Højeste fart var 10,5 km/t og vi gik i alt 21,480 km.
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Birkerød
Blåmejser2.

Hej Mejser

Så er det endelig blevet oktober og det er ved at være koldere i
vejret. Man kan tydeligt mærke at efteråret er på vej, men
derfor er vi altså stadig ude så meget som muligt så husk altid
varmt tøj og sko.
I oktober skal vi skal vi også sælge lodsedler til gruppens
bankospil den 28. Det er blåmejserne, der laver og pynter den
store købmandskurv, man kan vinde til andespillet. Du skal derfor
have en lille gave med til mødet den 22.

Programmet er som følger:
Månedens sang: Hver lørdag eftermiddag
Fejekuld: Sort

1. Vi går ud og plukker æbler og laver æblekager – og inviterer
på kaffe, the og nybagt æblekage fra kl. 19-19.30
OBS: mødet slutter 19.30
8. Miljøaktiviteter med drengene fra 1. Birkerød.
OBS: Mødet starter og slutter på Majpladsen (ved Brugsen)
15. Efterårsferie – intet møde
22. Vi pynter købmandskurv til andespillet og starter på “klar dig
selv” mærket
28. Andespil – 2. Birkerøds traditionelle Bankospil for hele
familien
29. intet møde da vi både har Andespil og tur i denne uge
31/1 Overnatningstur for Blåmejser – Der kommer en invitation
 
 Mejse hilsen
 Måne, Pluto, Chap, Futte og Trunte
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Birkerød
Spirer2.

Hej Spirer☺

I oktober skal vi være fortsætte vores forløb om o-løb. D. 5.
oktober mødes vi derfor ved Rudeskov, hvor vi tager på O-løb.
Husk lommelygte!

Så er der efterårsferie, hvor der ikke er noget møde.

D. 19.oktober skal vi igen være ude. Mødet er ved hytten og
kommer til at handle om kompas og GPS.

Så bliver det også tid til at rykke ind i hytten, hvor vi d. 26.
oktober skal sy bålkapper.

Onsdag d. 28. er der
andespil, så grib hele din
familie og alle dine venner
og kom glad til en sjov
aften.

Sæt allerede nu kryds i
kalenderen d. 15.
november, hvor vi skal ud
og gå 20 km.

Spirerhilsner Tavi og nico
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Rejsebeskrivelse og anmeldelse af
Tobitternes tropstur

12.-13. September 2009
Destination: Söderåsen

Transport 

Bus: ca. 30 min.

Tog: ca. 30 min.

Færge: ca. 30 min.

Tog: ca. 30 min.

Bus: ca. 30 min.

Og lidt ventetid hist og her. Husk 20 minutters tid fra bus til shelter.

Bogligforhold 

Shelteren er køn og med fantastisk udsigt over vandet. Der er bjerge rundt om søen.

Brande til bål er klar til brug når du kommer. Du behøver ikke at sove indendørs i

shelteren. Du kan sove oven på taget og nyde den stjerne klare himmel over hovedet.

Det er en flot og speciel shelter. Men tag eventuelt en kost med til lidt smårengøring.

Der er 1,1 km til det nærmeste supermarked og toilet, som ligger i byen Röstånga.

Der er 5 skridt til den nærmeste sø.

Toiletterne 

Toilettet er meget specielt, du skal huske desinfektionsmiddel eller sæbe, vand og

toiletpapir. Toilettet er nemlig i det fri. Husk at gå lidt væk fra sheleren. Vi giver

toilettet 2  / 5

Bade 

Der er en fantastisk sø, 5 skridt fra shelteren. Man kan fiske og soppe, helst ikke

bade fordi den er bundløs. Svenskerne siger at der i søen bor deres svar på Loch Ness.

        Man kan sidde på platformen ude i vandet med tæerne i vandet og snakke.
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Klima
Naturen er fri men nydelig. Søen blinker i lysets skær og fuglene fløjter en dejlig

melodi. Bjergene går højt op rundt om søen. Bare dejligt !

Bryllupssted
Bestil straks shelteren hvis du nyder udendørs bryllupper eller elsker naturen. Du kan

holde bryllup på platformen. Gæsterne sidder på platformen og præsten, bruden og

gommen er i en båd i søen. Hvis du mangler et sted at tage bryllupsbilleder, så tag

dem her!

Guide 

Guiderne var: Kano, Lise, Mette, Mette -> og Charlotte. De tog os ud på en 10 km

lang vandretur i bjergene. Vi var oppe på Kobberhatten. Vi kan anbefale turen, men

den er ikke egnet for svagpissere. Vi giver vandreturen 5 vandrestøvler ud af 5.

Guiderne får også 5 vandrestøvler ud af 5.

Aftensmad
Vi kan anbefale at lave Calzone pizza på bål. Der er et bålsted og brændet er klar.

Chefkokkene til aftensmaden var: Kano, Lise, Mette, Mette -> og Charlotte. Maden

får 4 ½ kokkehuer ud af 5. Kokkene får 4 ½ ud af 5. De havde fået 5 hvis maden ikke

havde været brændt lidt på. Ellers perfekt. Pas på maden ikke brænder på.

Morgenmad
Dagens morgenmad: English breakfast. Det bestod af: røræg, bacon, pølser og ristet

brød.  Det var alt sammen over trangia. Det kan godt anbefales! Vi giver

morgenmaden 5 1/2 kokkehuer ud af 5. Kokkene Katrine, Lea, Marie Louise, Emma,

Amanda og Julie giver vi 4 ½ kokkehuer ud af 5.

Anbefaling
Vi kan anbefale turen og giver den 5 stjerner ud af 5 !

Skrevet af Amanda (Kat) og Julie (Pep) 2. Birkerød trop.
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Birkerød Trop
Tobit2.

Se flere billeder på
2birkerod.dk/trop

2. Birkerøds
tropspiger på
vandretur på

Söderåsen den 12.-
13. september.
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Birkerød
Bjørne

P.Plys

Hej Bjørne og bamlinger

Tak for en super fed buddiesweekend. Det var virkelig nogle kreative
ting vi fik bedrevet dér. Særligt de nye viste sig fra deres bedste sider.
Tak til dem for et frisk pust til bjørnene.

Nu bevæger vi os ind i det kolde efterår. Selvom en bjørn normalt
æder sig dejlig stor og tyk på dette her tidspunkt, så den kan sove
mæt hele vinteren, er der dog lige et par ting jeg vil gøre opmærksom
på før i går i hi.

Der er Bjørnekolle fra d. 27. september til d. 4. Oktober! Det bliver
ugen hvor bjørnene samler sig til et kæmpe ædegilde i alt fra fisk og
honning, bær og andet godt. Jeg håber at se så mange som muligt,
både af de små og de store, de unge og de modne bjørne.

En endnu mere spændende ting bliver vores sommerlejr i år. Den går
til udlandet, et sted i østeuropa, og kommer til at byde på alt hvad der
er at finde af store oplevelser og udfordringer.
Vi har endda en stor pose penge at tære på, for vi har ikke været på
stor sommerlejr siden turen til Spanien. Er det ikke utroligt? Derfor
kommer turen kun til at koste max 1550 kr. og turen ligger fra fredag
d. 9. Til søndag d. 18. juli 2010. Det bliver stort, det bliver fedt, vi
bliver forhåbentlig mange og så er det ikke engang så dyrt igen.
Så kom med på det store eventyr til sommer.

Aben blev kastet til bamlingen Frederik
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Birkerød
Gruppe1.

Gruppelederne har ordet…

AMBITIONER og UDFORDRINGER!

Dét er overskriften i 1. Birkerød i det næste halve år!

Hvorfor… I en attraktiv spejdergruppe er der især styr på 3 ting:
holdånd, forenkling og ambitioner, og lederne i 1. Birkerød ønsker nu
at sætte mere fokus på ambitioner.

Hvordan… Her i efteråret, hvor der er knapt så mange ture og lejre
som i foråret, tager vi temaet op i ledergruppen. Det har vi gjort ved
at sætte tankerne i gang i fællesskab på et ledermøde, bl.a. med
udgangspunkt i korpsets folder om den attraktive spejdergruppe.
Dernæst sætter vi fokus på ambitionerne i de enkelte grene og hos den
enkelte leder i de ledersamtaler, der afholdes med grenledelserne i
september/oktober. Vi glæder os meget til i samtalerne at komme et
spadestik dybere i forståelsen af, hvilke udfordringer der skal bringe
spejderne og lederne videre og give nye oplevelser, ny inspiration og ny
erfaring.

Endelig skal vi bruge det store ledermøde i efteråret til at planlægge et
brag af en event i Birkerød Hovedgade i anledning af, at vi fylder 100
år den 15. marts 2010. Her skal vi tænke stort og ambitiøst, festligt,
farverigt og bemærkelsesværdigt! Der skulle gerne fortælles skrøner
om den dag i lang tid efter… Datoen håber vi på bliver den 8. maj,
men vi mangler endnu det sidste OK. Sæt et foreløbigt X i kalenderen
allerede nu!

Med meget ambitiøse hilsner!
     Jakob og Lisbeth
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Om at gå med kniv!

På det seneste har knive været til debat, og derfor er der grund til at
indskærpe regler for at bære dolk i forbindelse med spejderarbejdet.

Grundlæggende må spejdere kun bære dolk, når de er uniformerede
og i direkte forbindelse med spejderarbejde. Det er således ulovlig
våbenbesiddelse at iføre sig sin uniform og bælte med dolk, hvis man
skal hjem for at imponere farmor.

I Danmark er det ulovligt at bære kniv på
offentlige steder. Bilen anses for at være et
offentligt sted, hvor forbuddet mod knive
gælder. I loven er der dog en undtagelse, så
bl.a. spejdere kan bære dolk i forbindelse med
spejderaktiviteter. Undtagelsen gælder dog
kun for dolke under 12 centimeter.
Foldeknive med et blad under 7 cm er altid
lovlige.

Det betyder i praksis, at spejdere kan bære almindelig spejderdolk ved
spejderaktiviteter. Også på offentlige steder må spejdere bære dolk,
når det sker som led i et spejderarrangement, f.eks. når man er på
vej til eller fra møde eller på tur og lejr. Det er vigtigt at bære tydeligt
tegn på at du er spejder (et tørklæde er nok) ellers regnes man ikke
for spejder.

Oplagte fælder:
Forældre: kør ikke rundt med børnenes spejderudrustning i bilen
Seniorer: mål lige det knivblad: 12,001cm og du kommer i fængsel.

Lars Nissen
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2. Birkerød Gruppe 
inviterer til årets 

ANDESPIL 
 

Onsdag den 28. oktober 2009 
kl.18.30 i Sjælsøskolens kantine 

 
Vi spiller 6 spil + 1 ekstra spil. 

På ekstraspillet er præmien årets store købmandskurv. 
Derudover er der række- og sidegevinster. 

 
Alle er velkomne – så tag familien og vennerne med.  

 

 
 

Er I forhindret i at komme er der mulighed for at deltage 
i ”Fjernstyret banko”, med chance for at vinde vin og ænder. 

Der vil være salg af kaffe, te og kage. 
 

På gensyn 



Birkerød
Gruppe2.

I bestræbelserne på at fremme børn og unges opfattelse af hvad
der er godt for klimaet har Korpset oprettet en pulje som grupper,
divisioner og spejdercentre kan søge for at foretage nogle
ændringer ved deres hytte, der har en positiv indvirkning på
miljøet og klimaet.

Forbedringerne skal understøtte viljen til at gøre noget ved
klimaet dvs. at det der skal søges om er noget der reducerer miljø-
og klimabelastningerne.

Denne pulje har vi i 2. Birkerød søgt og fået bevilliget penge til
montering af et luft – luft klimaanlæg som supplement  til
opvarmningen af vores hytte.
Derved skulle vi kunne spare ca. 15 % på udgiften til opvarmning af
hytten.

Derudover er også alle vore pærer i loftlysene blevet udskiftet
med sparepærer.
Dette er alt sammen en fortsættelse af temaet fra Blå Sommer 09.
Husk at hver gang vi sparer på strøm – vand – gas så er det til gavn
for miljøet.

Så derfor husk at kigge i den lille Klimahåndbog du fik på Blå
Sommer, eller hvis du ikke var med så spørg din leder efter bogen,
der er én til hver.

Poul-Henrik Appelqvist
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TELEFONLISTE
Ravnsholt Divisions hjemmeside: www.ravnsholt.dk

mobil fastnet
Ulveflokken: ML: Lene Friis (Pudmini) 61 28 38 09 45 81 60 09
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: Emil Bonne Kristiansen 29 82 26 45 45 53 38 79
PA: Christian Cletus Friis 27 50 60 09 45 81 60 09

Sioux: PL: Jeppe Englev 24 81 02 36 45 81 31 19
PA: Theis Dahl Villumsen 26 35 33 05 45 82 33 05
PA: Adam Rye Brouer 45 81 15 85

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


