
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. 10 November 2009

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

Man kan sagtens være spejder, selv om man er over 23 år.
Her er Roverne på Söderåsen, oktober 2009.

Se flere billeder fra turen side 11.
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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

Der laves
kyllinger til hele
1. Birkerød på
gruppeturen i
september.
Husk at du altid
kan se masser af
billeder på
gruppernes
hjemmesider:
1b.dk og
2birkerod.dk
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Tillykke siger vi alle til :

Æressiden

Fødselsdage i november
1. Mysa (Janus)  9 år 0 spejderår
2. Nine 31 år 23 spejderår

Oliver 10 år  0 spejderår
Kano (Camilla) 25 år 17 spejderår

3. Victor 17 år  7 spejderår
Shimla (Linea) 10 år  2 spejderår

8. Katrine 12 år  1 spejderår
9. Kandhwa (Charlotte) 11 år  2 spejderår
10. Jane 48 år  3 spejderår
10. Bubo (Kristoffer) 11 år  1 spejderår
12. Mikkel 19 år  7 spejderår
14. Natalie 33 år 22 spejderår

Adam 14 år  7 spejderår
16. Sika (Adam) 10 år  0 spejderår

Koala (Laura) 10 år  2 spejderår
17. Galago (Sophus) 10 år  2 spejderår
18. Dumle (Stine) 25 år 13 spejderår
21. Bimbo (Pernille) 25 år 16 spejderår

Pungo (Rasmus)  9 år  1 spejderår
23. Chua (Emil) 11 år  2 spejderår

Bom (Karen) 24 år 16 spejderår
28. Christian 14 år  4 spejderår
29. Jacob 13 år  4 spejderår
30. Nina 20 år 12 spejderår

Mandla (Matias) 10 år  0 spejderår
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Birkerød Ulve
H. Chr. Engelsens Flok1.

Hej alle ulve!
Så er det nu vi skal på vores gådefulde, mystiske,
udfordrende, spændende og måske endda lidt
uhyggelige efterårstur.

Glæd jer.

På turen skal vi også udnytte lyset til at finde materialer til vores
kommende projekt, for i november er det ved at være så mørkt om
torsdagen, at vi er nødt til at gøre nogle ting indendørs.

Håndværk:
Vi skal lave alt fra julegaver til at lære at sy mærker på
uniformen og arbejde med både sav og hammer og nål og
tråd!!
Det er vigtigt, at du hver gang har uniform
på og kniv med og lader de 8 tommelfingre
blive derhjemme.

Programmet for november 2009 ser sådan ud:
Torsdag 5. Intet møde fordi vi skal på
Fre-søn 6. – 9. Weekendtur
Torsdag 12. Håndværk
Torsdag 19. Håndværk
Torsdag 26. Håndværk

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
Blåmejser2.

Kære Blåmejser
Efter at vi forhåbentlig har været på en rigtig god hyttetur, er det
tid til at fortsætte med “klar-dig-selv-mærket”. For (selv!) at
kunne sy mærket på uniformen skal vi blandt andet have styr på
spejderlommen, kunne bruge et kort og pakke en rygsæk og så skal
vi også lære lidt førstehjælp.

I slutningen af måneden går vi så småt i gang med at forberede os
til julen. Vi skal lave nogle helt hjemmelavede juledekorationer,
med lys vi selv laver og ting vi selv finder i naturen på en bund vi
selv har savet.
Hvis du har nogle lysstumper derhjemme, må du meget gerne tage
dem med.

Husk at vi stadig er ude på noget af mødet hver gang!

Mange spejderhilsner
Trunte, Futte, Pluto og Måne

November
5. “Klar dig selv” mærke
12. “Klar dig selv” mærke
19. Vi støber vores egne lys og finder ting i naturen, der kan
bruges til juledekorationer.
26. Juledekorationer
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Birkerød Juniorer
         Marianne Wieses Flok1.

Hej juniorer!
Nu nærmer julen sig og samtidig skal vi tage fat på vores nye
tema, nemlig “Værktøj Håndværk”.
Så er det jo heldigt at de to ting hænger sammen for os juniorer i
år.
Vi skal nemlig lave juletræsfødder, som vi senere skal bruge til
vore juletræssalg i december. Vi skal lærer at arbejde med
værktøj på den rigtige måde, så vi kan bruge det korrekt senere
hen i troppe eller hvor vi nu får brug for det.
Glæd jer til en spændene og anderledes måned!

Program for november måned:

Tirsdag d. 03. September – Klargøring af grej

Tirsdag d. 10. November – Juletræsfødder
Vi skal lave juletræsfødder til vores kommende juletræssalg!

Lørdag d. 14. November – Spildop
Nogen skal tjene penge til juniorerne!

Tirsdag d. 17. November – Juletræsfødder
Vi skal lave juletræsfødder til vores kommende juletræssalg!

Tirsdag d. 24. November – Juletræsfødder
Vi skal lave juletræsfødder til vores kommende juletræssalg!

Mange spejder hilsner fra

Rikki og resten af juniorstaben
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Birkerød
Spirer2.

Hej Spirer

Så er det blevet november med dejlig mange mandage og dermed
dejlig mange spirermøder☺

I denne måned skal vi tage et klimamærke. Nogle af jer kender til
det fra Blå Sommer og har måske allerede lavet nogle
klimaaktiviteter på lejren.

Mandag d. 2. er der almindeligt møde, hvor vi færdiggør
bålkapperne.
Mandag d. 9. skal vi på et mørkeløb, så husk at medbringe tøj efter
vejret og lommelygte.

Søndag d. 15. skal vi ud at gå 20 km. hvor man kan få et mærke,
hvis man ikke allerede har det i forvejen. Husk at medbringe tøj
efter vejret og gode sko.

Mandag. D. 16. skal vi pleje vores ømme fødder efter vandreturen
og begynde på at tage klimamærket.
Mandag d. 23. fortsætter vi med at tage klimamærket.
Mandag d. 30. afslutter vi klimaforløbet og får et mærke☺

Mange spirerhilsner Tavi og Nico
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1.Birkerød
Trop

Hej Drenge!

Så er det blevet november, og hvilket betyder at vinteren er nær.
I oktober måned har PLA’erne været på PLAN, og staben håber
meget at alt det som I har lært kan bruges i det daglige
spejderarbejde. Vi glæder os i hvert fald meget til at høre om alle
de gode oplevelser i har haft, og samtidig se at I kan bruge noget
af det i har lært.
Derudover er der tropskolle i slutningen af oktober, hvilket
forhåbentlig bliver en succes, lige som de forgående år. Og da
tropskolle bl.a. i år skal bruges på patruljerumsudsmykning, kan alle
glæde sig til november måned, hvor de nye flotte lokaler rigtig
skal benyttes.
Første weekend i november er der efterårsarrangement, hvor alle
spejdere fra divisionen skal dyste i “Spejderne på Fortet” – årets
mest udfordrende dyst!
I den forbindelse er der det årlige orienteringsløb, hvor vi håber I
leverer en godkendt indsats som start på november måneds emne,
der jo er Kort og kompas.
Kort og kompas er en vigtig spejderdisciplin, da man jo nødigt vil
fare vild og derved blive til grin over for alle andre. Vi satser
derfor stærkt på at I bliver mestre i at finde vej, da 1. Birkerød
Trop jo netop skal vise vejen for alle andre troppe.

Staben
Vigtige datoer i november og lidt frem:
Efterårsarrangement 31/10 – 1/11
PLam 24/11
Tropsmøde 1/12
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Birkerød Trop
Tobit2.

Halløjsa dejlige tropspiger!

Velkommen til november måned, sikke tiden bare flyver af sted.

Håber at alle efterhånden er faldet godt til i patruljerne og at I er

kommet godt i gang med dette års spejderarbejde. I november

måned bliver der i hvert fald rig mulighed for at komme i gang

med spejderprøven, som I fik udleveret på sidste tropsmøde. Der

er mange punkter i spejderprøven og den kan tage lang tid at tage,

så det er bare med at komme i gang med nogle aktiviteter så I kan

få nogle krydser.

Derudover skal I i denne måned lave patruljesærpræg og sy

tobitter på uniformen, hvis dette ikke allerede er gjort ;o)

Onsdag den 4. november er der almindeligt patruljemøde og IKKE

tropsmøde, da vi har Tropsdag søndag den 8. november. Mere

info om denne dag vil I modtage på mail.  Ellers har I

patruljemøder den 11., 18., og 25. november.

/Staben
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Birkerød
Gruppe1.

UDSYN

Hvad kan man få ud at være spejderleder i 1. Birkerød?!
Vi har lavet en folder, der beskriver dette – selvsagt for at friste endnu flere til
at være med og få en masse ud af det f.eks.:
Frisk luft!      Inspirér børn og unge!      Personlig udvikling!      Vær med i
fællesskabet!

Som foreningsleder i Rudersdal Kommune er der denne vinter 3 forskellige gode
tilbud os:
inspirerende foredrag, uddannelsesaftener samt et ½- års ledertræningsforløb,
hvor 1. Bir-kerød har 2 deltagere med. Det er en særdeles erfaren DIF-konsulent,
der står for trænin-gen, og det tegner rigtig spændende.

Vi var for nylig til et af foredragene, der blev holdt af Lars Kolind, kendt
erhvervsleder med mange forskellige jern i ilden og passioneret, aktiv spejder.
Han er bl.a. bestyrelsesfor-mand for World Scout Foundation og havde for nylig
været i De Forenede Arabiske Emira-ter for at bede den stenrige kongefamilie
om midler til spejderarbejdet i landet. Familien var meget optaget af
muligheden for at uddanne deres unge via kontakten til spejdere i andre dele af
verden og gav derfor gerne midler til dette arbejde.

Lars Kolind ridsede også op, hvilke udfordringer verden står overfor i dag:
- en freds/terror-dimension
- en miljø-dimension
- en ledelsesdimension
- en værdidimension

I sidstnævnte kommer spejderarbejdet ind med et solidt bud på relevante og
gode værdier.

Det var endnu en udbytterig aften som frivillig leder i Rudersdal!

Inspirerede hilsner
Jakob og Lisbeth, Gruppeledere
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Roverne på
Södertur, 2.-4.
oktober 2009

 ← Thermaresterne
får lidt ekstra luft - det
er vigtigt at ligge blødt

og godt, når man er
blevet “gammel”

Luksusvandring (de
fleste uden rygsæk) i
den silende regn  →

Alle lægger
traditionen tro en
ny sten på varden

↓

Adgangsforholdene til det nye
læsted ved varden forbedres ↓



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


