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BREAKING NEWS:
Farvel til Bardunen – goddag til nye blade
Dette er sidste gang Bardunen udkommer som
fælles medlemsblad for 1. og 2. Birkerød. Fra
næste måned vil de to grupper efter 17 år igen
have separate blade (side 14-15).
Redaktøren gennem de seneste syv år
takker hermed alle ledere, spejdere og
forældre, som har bidraget med billeder,
indlæg, referater og fortællinger og
været med til at forme bladet.
Held og lykke til de nye projekter
og glædelig jul og godt nytår
- Anne Katrine (Vims), redaktør

2. Birkerød har monteret en varmepumpe
med midler fra Korpsets Miljøpulje
Forbedringen skal understøtte gruppens vilje til at gøre noget ved
klimaet dvs. at vi ved at montere en varmepumpe søger at
reducere miljø- og klimabelastningen.
Vi skulle gerne kunne spare ca. 15 % på udgiften til opvarmning af
hytten, idet vi får 3,5Kw varme for hver 1 kw vi bruger til at
kører med varmepumpen.
Derudover er alle vore pærer i loftlysene blevet udskiftet med
sparepærer. Hvilket har givet en reduktion på 832w.
Dette er alt sammen en fortsættelse af temaet fra Blå Sommer 09
om klima.
Husk at hver gang vi sparer på strøm – vand – gas så er det til gavn
for miljøet.

Inde delen

Ude delen
De penge vi så sparer på opvarmning og belysning af vores hytte,
kan vi så bruge til bedre spejderarbejde og samtidig give et lille
bidrag til forbedring af miljøet.
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Æressiden

Tillykke siger vi alle til :
Fødselsdage i december:
1.
6.
7.
9.
11.
12.
13.
14.
18.
21.
22.
26.

Titi (Nina)
Rolf
Connie
Susanne
Pluto (Stina)
Nemo (Luna)
Martin Michael
Rama (Rasmus)
Kristian
Julie
Christopher
Susanne
Marie

12 år
33 år
47 år
29 år
24 år
9 år
25 år
9 år
24 år
14 år
17 år
44 år
28 år

4 spejderår
24 spejderår
0 spejderår
20 spejderår
15 spejderår
0 spejderår
12 spejderår
0 spejderår
16 spejderår
4 spejderår
0 spejderår
0 spejderår
19 spejderår
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1.

Birkerød Ulve
H. Chr. Engelsens Flok

Hej alle ulve!
December er en rigtig travl måned og ikke mindst for ulve.
Vi skal alle sammen være med til at sælge juletræer på Vasevej. I
har allerede fået tilsendt en vagtplan, men husk nu at give besked,
hvis I bytter med nogen. Alle de, der sælger juletræer for første
gang, får vores rigtig flotte mærke. Søndag den 29. november er
der juletræstænding på Vasevej, hvor alle er velkomne.
Programmet for december ser sådan ud:
Den 3.

er der juleløb med juleopgaver og julegrød i Naulakha.

Den 10.

afslutter vi vores klimamærke med at besøge DDS’s
Klima Camp på Højbro Plads i København. Her vil der
være et masse spændende aktiviteter og vi kan (gen)se
den flotte Solaris spire, som var vartegn for Blå Sommer.
Du får nærmere besked, men planen er, at vi mødes
omkring kl. 17:00 på Birkerød station og at vi er tilbage
igen ca. kl. 19:30. Du skal have en madpakke og en
drikkedunk med.

Den 17.

inviterer vi traditionen tro alle forældrene og søskende
til gløgg og æbleskiver i den sidste del af mødet. Som så
meget andet i december er det hemmeligt, hvad vi
ellers skal lave.
Invitation følger

Husk:
•
•
4 •

at melde afbud (gerne på sms)
tøj og sko efter vejret til alle møder
at spejderlommen skal være i orden

1.

Birkerød Ulve
H. Chr. Engelsens Flok

I er måske allerede begyndt at skrive ønskeseddel og her er et par
forslag til nyttige spejderjulegaver:
Ønskeseddel for ulve:
Pandelampe (fås tit til rimelig pris i Netto eller Aldi)
Kompas (Spejdersport har et stort udvalg)
Turrygsæk (også god til skoleudflugter)
Karabinhager (fås i mange farver)
Liggeunderlag (skumunderlag er helt OK)
Rygsæk
Sovepose
Solidt spisegrej (og husk nu navn eller mærke på)
Knobtov
DDS Softshell (kan bruges som uniform)

Masser af hilsener og rigtig glædelig jul til alle,
Ulvestaben
Første ulvemøde efter ferien er torsdag den 7. januar
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2.

Birkerød
Blåmejser

Kære Blåmejser
Så er vi kommet til julemåneden og det vil også kunne ses på nogle
af de ting, vi skal lave på vores møder. Hvis det er klart vejr skal
vi ud at se på stjerner og så skal vi lave vores helt egne
stjernehimler. Vi skal også på juleløb, julelege og julehygge.
Det bliver også her i december, at I skal møde Muvin, som skal
være ny minileder. Samtidig siger vi farvel til Måne som ikke har
tid nok til både at være minileder og gruppeleder, men som gerne
vil komme og være med til jeres møder af og til.
Som I kan se andre steder i bladet bliver dette sidste gang I
modtager Bardunen. I stedet kommer månedens program til at ligge
på hjemmesiden. Der vil stadig blive uddelt et halvårsprogram –
som også vil kunne findes på hjemmesiden, sammen med alle andre
sedler. Hvis der skulle blive nogle ændringer vil der, som det også
sker nu, blive udsendt en mail til minigrenens mailingliste – en god
grund til at også de sidste får meldt sig på.
Rigtig god jul og godt nytår til alle
Mejsehilsner
Pluto, Futte, Trunte, Muvin og Måne
Månedens sang: Eskimovisen
3. Stjernehimlen
10. Juleløb
17. Leg, hygge og juleafslutning
Juleferie – vi ses den 7. januar
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2.

Birkerød
Spirer

Hej Spirer
Så er det blevet december, hvor vi skal afslutte klimaforløbet og
holde juleafslutning. Vi har desværre kun to møder i december, da
vi har en lang juleferie i år.
Vi afslutter klimaforløbet mandag d. 7. december i København,
hvor vi skal besøge en spejderlejr, der sætter fokus på klimaet.
Det er nogle spejdere, der har valgt at slå lejr midt i København,
mens der er klimatopmøde for at vise, hvad spejderne gør for
klimaet. Vi mødes allerede kl. 14:30 på Birkerød station og er
tilbage igen samme sted kl. 18:00
Mandag d. 14. december er vi igen tilbage i hytten, hvor vi holder
juleafslutning. Her skal i medbringe en gave eller to til max 20 kr.
Så leger vi pakkeleg og ønsker hinanden god jul.
Mange Spirerhilsner
Tavi og Nico
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1.

Birkerød Juniorer
Marianne Wieses Flok

Hej juniorer!
Vi skal fortsætte vores tema “Værktøj Håndværk”. Dette gør vi
udenfor, hvor vi skal gøre vores grilsted foran shelteren pænere.
Glæd jer til en spændende og anderledes måned!
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

Husk varmt tøj der passer til vejret.

Mange spejder og jule hilsner fra
Rikki og resten af juniorstaben
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1.

Birkerød Juniorer
Marianne Wieses Flok

Program for december måned:
Søndag d. 29. november: Juletræssalg
Addax, Barasingh og Biju skal stå fra kl. 12:45 – 15:15
Numa, Chua og Strix skal stå fra kl. 15:15 – 17:30
Sted: Abildgården på Vasevej i Bistrup (Overfor Netto).
Tirsdag d. 1. december: Byggeprojekt
Husk varmt tøj der passer til vejret.
Søndag d. 6. december: Juletræssalg
Chikai og Kudo skal stå fra kl. 11:45 – 14:15
Sted: Abildgården på Vasevej i Bistrup (Overfor Netto).
Tirsdag d. 8. december: Byggeprojekt
Lørdag d. 12. december: Juletræssalg
Pukeena, Jan Petersen og Tavi skal stå fra kl. 09:30 – 12:00
Minaul, Bubo og Hathi skal stå fra kl. 11:45 – 14:15
Mikkel Elk, Oliver Thomsen og Ikki skal stå fra kl. 14:00 – 16:30
Sted: Abildgården på Vasevej i Bistrup (Overfor Netto).
Søndag d. 13. december: Juletræssalg
Galago og Tjo skal stå fra kl. 09:30 – 12:00
Tikki og Kirba skal stå fra kl. 11:45 – 14:15
Sted: Abildgården på Vasevej i Bistrup (Overfor Netto).
Tirsdag d. 15. december: Byggeprojekt
Husk varmt tøj der passer til vejret. Hygge og afslutning i Naulakha.
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1.

Birkerød
Trop

Hej Drenge
Igen i år kan vi i staben se tilbage på et godt år for troppen med
oplevelser og udfordringer, hvor I igen og igen viser en stærk
holdånd, som skal bære jer langt og løfte jer højt de kommende
år. Ingen tvivl om det.
I løftede i flok og viste det særlige stof en spejder i
1. Birkerød er gjort af med den fornemme sejr på
Efterårsarrangementet. Mon ikke nattrommen
kommer til at pynte i Naulakha? Rigtig godt gået,
drenge!
At året nærmer sig sin afslutningen betyder også,
at det er tid til at kigge fremad. Troppen drager
i sommerens løb til det sydfynske og oplever en
ofte overset del af det danske. Vi skal sammen
udforske en del af riget, som I med garanti ikke har
oplevet før. Mere om dette senere. Sæt kryds i kalenderen 29/
7 til 7/8 2010.
Inden de korte bukser findes frem og solbrillerne pudses skal I have
lavet jer de rygmærker, der viser, at I tilhører en særlig trop, der
ikke går at veje for at sætte sig mål og opnå dem! Mon ikke også
december måned står på pebernødder og anden julehygge?
Med ønsket og en god jul og et godt nytår
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STABEN

2.

Birkerød Trop
Tobit

Først og fremmest TILLYKKE med den flotte top 3 placering på
Efterårsarrangementet – go girls!
I var suveræne til at klippe i nøgler, samle guld og gamble det hele
i casinoet!!
Nogen af jer var måske også ude at gå 15 km sammen med
juniorerne?
Men nu er det jul igen og nu det jul igen og julen varer i hvert fald
hele december, hvilket giver jer rig mulighed for at HYGGE, som
er december måneds tema. I har planlagt at holde patruljemøderne
hjemme hos hinanden, så I kan se hvor hinanden bor.
Jeres allesammens nisse-stab glæder sig nissen-jule-mig til at
sparke gang i julehyggen på tropsmødet d. 2. december! (husk at
melde afbud til staben hvis du af mystiske grunde ikke kan komme
til dette sublime arrangement)
Og så lige et lille overskueligt program:
2/12
2/12
9/12
16/12

18.00-21.00
19.00-21.00
19.00-21-00
19.00-21.00

PLA-møde
Tropsmøde
Patruljemøde
Patruljemøde

STABEN
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1.

Birkerød
Gruppe

mange giver en hånd med, gør det en stor forskel…
Netop hjemkommet fra en herlig ulvetur, hvor
- flere forældre havde bagt boller eller kage til os
- én forældre købte ind til turen
- én forældre kom og fabrikerede pitabrød med kylling og salat til
hele horden
- mange forældre medbragte en lækker ret til vores fælles
søndagsfrokost
- flere forældre hjalp til med hytte-rengøringen, da turen var slut
Vores tropsspejdere gjorde endnu en gang en helt forrygende indsats
på turen!
- de lavede morgengymnastik med os til musik
- de stod på poster
- de var super-kreative og engagerede
- de tog masser af ansvar
- de er mægtig hyggelige at være sammen med
- de er nogle gode forbilleder for ulvene
Tak til alle! Det er hyggeligt at arbejde sammen – og
så rykker det!
Du gør en forskel, når du giver en hånd med!
Alle ønskes en rar december med forberedelser og
hygge med alle juleaktiviteterne, f.eks. når der skal
sælges juletræer…
Ulvehyl og tropsbrøl fra

12 Jakob og Lisbeth, Gruppeledere

1.

Birkerød
Gruppe

Vigtige datoer i 1. Birkerød 2010
December køber mange familier en ny
familiekalender og der er 3 vigtige datoer,
som I skal skrive i kalenderen med det samme.
Søndag den 14. marts eftermiddagen
Gruppens 100års fødselsdag hvor vi har inviteret fine gæster.
Gamle spejdere, grupper i divisionen, samarbejdspartnere,
venner, kommunen. Vi vil fylde arealerne omkring Naulakha med
spejderaktiviteter. Musikken vil spille i cirkusteltet og
fødselsdagskager /drikkelse vil være til stede i store mængder.
Vi forventer, at alle spejdere dukker op - forældre er også
velkomne.
Lørdag 8. maj formiddag/eftermiddag
Vi vil invadere gågaden og præstegårdshaven og lave et mega
fødselsdagsevent. Vi vil lave store bygningsværker svævebane og
mange andre sjove ting. Vi skal vise Birkerød, at den har en meget
levende gruppe i sin midte. Denne dag er også vores introdag, så
vi deler invitationer ud i skolernes 1. og 2. klasser.
Vi forventer, at alle spejdere dukker op - der er fest for voksne
spejdere om aftenen.
Fredag - søndag 3.-5. september
Gruppeturen til Colleruphus har mange traditioner. Lørdag, der
traditionelt er familiedagen, vil blive den store familiefest. Det
bliver den sidste fejring af fødselsdagen, så alle sejl bliver sat for
et stort punktum for festlighederne.
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Nye gruppeblade
Bardunens fremtid i 1. Birkerød er sikret.
Som det ses på modsatte side ønsker pigerne en anden
kommunikationsform med medlemmerne end via Bardunen.
Det er vi i 1. Birkerød meget kede af da vi finder, at Bardunen
binder vores grupper sammen. Undersøgelser blandt vores
medlemmer viser, at Bardunen bliver brugt aktivt af
medlemmerne og vi vil derfor fortsætte uændret med et
medlemsblad.
Der vil i den kommende tid ske ændringer med bladet. Bladet
vil blive lidt tyndere uden pigernes indlæg, men der vil også
ske mange positive ting som farvetryk, nyt layout og lignende.
Der kan dog gå lidt tid før disse nye tiltag bliver en del af
bladet.
Om bladet fortsat hedder Bardunen
bestemmer redaktionen, men sikkert er
det, at et blad vil dumpe ind ad
postkassen en gang om måneden hos
medlemmer i 1. Birkerød - også i 2010.
Formanden
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Kære spejdere og forældre
I 2. Birkerød har vi måttet erfare, at Bardunen (vores
medlemsblad) ikke fungerer optimalt for os på nuværende
tidspunkt. Vi finder det vigtigt at have et medlemsblad og har
derfor i ledergruppen drøftet forskellige muligheder.
Resultatet er blevet et blad i farver, der udkommer 4 gange om
året. I det nye blad kan man læse om spændende arrangementer
som spejderne har deltaget i, samt se billeder herfra. Der vil være
fortællinger fra spejderne selv, samt beretninger fra lederne.
Ideen er at gøre bladet mere levende og relevant for spejderne –
det er deres blad!
Halvårsprogram, datoer og invitationer til ture vil altid være at
finde på vores hjemmeside www.2birkerod.dk i den nyest
opdaterede version. Desuden vil vigtige papirer blive uddelt til
spejderne på møderne og sendt til forældre via vores mailingliste
på hjemmesiden.
Det første blad udkommer i starten af februar 2010, og vi glæder
os for vi har rigtig mange gode ideer til at gøre bladet mere
spændende. Konceptet er dog stadig under udvikling og vil
løbende blive justeret efter behov. I er derfor meget velkomne til
at komme med ris, ros og gode forslag, ligesom alle er velkomne
til at bidrage til bladet.
Vi har i mange år delt Bardunen med 1. Birkerød, hvilket vi har
været meget glade for. 1. Birkerød er blevet tilbudt at være med
i det nye blad, men for dem fungerer den nuværende form bedre.
Dette er derfor den sidste udgave af
Bardunen der indeholder materiale for både
1. og 2. Birkerød.
Lederne i 2. Birkerød siger tak for et godt
samarbejde til 1. Birkerød og glæder sig til
at skabe fornyelse og udvikle vores nye
blad.
På 2. Birkerøds vegne,
Pernille og Pernille, gruppeledere
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TELEFONLISTE

Ravnsholt Divisions hjemmeside: www.ravnsholt.dk

1. BIRKERØD GRUPPE - www.1b.dk
ML: Lene Friis (Pudmini)
Ulveflokken:
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: Emil Bonne Kristiansen
Mohawk:
PA: Christian Cletus Friis
PL: Jeppe Englev
Sioux:
PA: Theis Dahl Villumsen
PA: Adam Rye Brouer
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
28 59 57 52
61 35 93 10
26 22 97 21
26 73 76 22
22 95 63 03
22 95 16 91
29 82 26 45
27 50 60 09
24 81 02 36
26 35 33 05

fastnet
45 81 60 09
45 81 22 70
48 25 23 61
45 81 49 05

45
45
45
45
45

53
81
81
82
81

38
60
31
33
15

79
09
19
05
85

61 70 45 81
40 41 62 65
22 95 16 19 45 82 46 42
28 70 71 09 45 81 71 09
28 73 01 01 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: Eline Rosendal
28 70 08 62
Svalen:
PA: Sidsel Babenco
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

4581 8938

45 82 53 55

45 81 85 17
45 82 04 67

