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1.  B I R K E R Ø D  G R U P P E

GODT NYTÅR til alle 1. Birkerødder

Velkommen til det første
nummer af Bardunen kun for
1. Birkerød. I den kommende
tid vil der ske en række
ændringer med bladet, blandt
andet vil det snart blive trykt i
farver. Men det skal I nok høre
meget mere om...

Og så er 2010 jo året hvor 1. Birkerød kan
fejre sit 100 års jubilæum. Også det vil I høre
meget mere om i løbet af året, men I kan
allerede læse lidt om det i gruppeledernes og
formandens indlæg på side 9 og 10.
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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

Knivloven fortolket af højesteret

Højesteret har nu
afklaret det store
spørgsmål i knivloven,
nemlig om en borger skal
har ubetinget fængsel
pga. at have glemt en
kniv i bilen.

Afgørelsen er at:

1. Det er ulovligt at
have kniv i bilen, det
koster en bøde på
3000kr

2. Det giver ikke
fængsel.
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Tillykke siger vi alle til :

Æressiden

Fødselsdage i Januar 2010
Dato Navn år spejderår
2. Emil Bonne Kristiansen 15 7
7. Kala (Peter Rettrup Andersen)  9 0
8. Addax (Alfred Møller Hemmingsen) 11 2
13. Tha (Felix Olferth Thomas)  9 0
24. Chikai (Jonas Bjørn Reland) 12 1
26. Jacob Würtz Lyngbye 22 12
29. Jakob Braad 35 24
30. Bekko (Emil Sachse Andersen)  9 0

Blåt HURRA i Januar 2010
Indmeldelsesdato Navn Spejderår
17/01-2009              Frey Vestergaard 1
26/01-1985              Lasse Christopher Heinz Nielsen 25

-
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Birkerød Ulve
H. Chr. Engelsens Flok1.

Hej alle ulve!

Kort før jul var det vintersolhverv. Det betyder, at vi havde året
korteste dag, hvor dagens længde var 7 timer og hvor solen gik
ned kl. 15:38. Heldigvis er det vendt nu og dagene bliver længere
og længere. Den 7. januar går solen ned kl. 15:56 og den 28. januar
kl. 16:35. Det er igen ved at være så lyst, at vi kan se noget, når
vi er ude, men det vil helt sikkert stadig være en god ide at have
lommelygte eller pandelampe med hver gang.

Vi skal i årets første måneder arbejde med et forløb, der hedder
’Leg og Dramatik’ og blandt meget andet optage en film om at
være spejder. Den vil have verdenspremiere på Grupperådet den
25. februar.

Til et af møderne skal vi besøge vores sø. Forhåbentlig kan alle
banderne finde den kvadratmeter, I indrammede i september og få
fundet ud af, om der er nogen former for liv.

Du skal allerede nu sætte et stort kryds i kalenderen ved den 6. og
7. februar, hvor vi skal på vores traditionelle VinterVandring. Der
kommer nærmere besked, men det varer normal fra lørdag kl. 13
til søndag kl. 10.

I januar mødes vi den 7., 14., 21. og 28. – alle gangene ved
Naulakha.

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

Rigtig godt nytår til jer alle sammen
  Ulvestaben
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Birkerød Ulve
H. Chr. Engelsens Flok1.

Scouts for Climate

- beretningen om Birkerøds klimaulve

Ulvene har i efteråret 2009 arbejdet med klima.

Det hele startede i september med, at alle bandeledere og
bandeassistenter var på Experimentariet til korpsets klimadag både
som et led i deres
‘lederuddannelse’ og som
inspiration til at arbejde
videre med forskellige
klimaaktiviteter. I den
forbindelse udnævnte vi
en særlig klimaassistent,
som blandt andet har til
opgave at notere det
ugentlige forbrug af el og
gas i Naulakha.

Torsdag den 1. oktober
byggede vi vindmøller i det
mest forrygende dårlige
vejr. Det både regnede og
blæste, men alle bander fik
bygget et tårn og lavet
møllevinger. I løbet af
foråret skal vi arbejde
videre med møllerne og
forhåbentlig få dem til at
producere strøm.
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Birkerød Ulve
H. Chr. Engelsens Flok1.

Torsdagen efter var vi på miljøløb i gågaden sammen med
blåmejserne fra 2. Birkerød. Her prøvede vi at

• køre med miljørigtig bil (1BMW, som er gruppens
allerhurtigste sæbekassebil)

• smage forskel på økologiske og konventionelle gulerødder
• tjekke vandets renhed i Birkerød sø
• udfylde en klimaquiz
• teste bandernes klimabevidsthed med spørgsmål som

o slukker du lyset når du forlader dit værelse?
o lukker du for vandet mens du børster tænder?
o afleverer du brugte batterier, så de ikke kommer i

skraldespanden?
o går du eller kører på cykel til spejdermøder?
o tager du brusebad i stedet for karbad?

Ulvene på besøg på DDS Klima Camp på Højbro Plads. Flere billeder på 1b.dk
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Birkerød Ulve
H. Chr. Engelsens Flok1.

Vi er ved at etablere et affaldssorteringssystem i Naulakha, hvor
alle brugere fremover skal sortere deres affald i fire bunker: glas,
papir, metal eller restaffald.

Torsdag den 10. december besøgte vi DDS Klima
Camp på Højbro Plads, hvor vi prøvede
forskellige aktiviteter som  at lave et batteri af
kartofler eller citroner, finde ud af, hvor længe
affald er om at forsvinde i naturen, fremstille
julepynt at genbrugspapir, løse klimakoder og
bage snobrød.

Rejsen ud og hjem foregik naturligvis med
klimarigtigt S-tog.

For alle os, der havde set ’Spiren’ på Blå
Sommer, var det helt underligt, hvor lille den forekom på Højbro
Plads mellem de mange høje huse og tårne

Alt dette udmøntede sig i, at ulvene den 17. december fik det
flotte, internationale klimamærke.
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Birkerød Juniorer
         Marianne Wieses Flok1.

Godt Nytår Drenge

Velkommen til vores jubilæums år 1910-2010.
100 år med 1. Birkerød Gruppe

Det bliver et spændende år med mange store projekter og
udfordrende udfordringer.
Vi skal blandt andet løbe Oak City Rally i maj og holde en event i
Hovedgaden, med svævebane, klatrevæg og bål.

Januar står på færdiggørelsen af vores shelter model byggeri.

Program for januar:

tirsdag d. 5. januar 
shelter model byggeri

tirsdag d. 12. januar 
shelter model byggeri

tirsdag d. 19. januar 
shelter model byggeri

tirsdag d. 26. januar 
shelter model byggeri
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Birkerød
Gruppe1.

At se tilbage og se frem …

Ser vi tilbage på 2009, er det Blå Sommer, hvor vi var 70
deltagere fra 1. Birkerød, der er højdepunktet. En forrygende lejr,
hvor vi fik en masse nye oplevelser, prøvede ting som kun kan lade
sig gøre på så store lejre og mødte mange nye mennesker. Men
også lejrlivet over havregrøden om morgenen, når troppen bygger
et kæmpe-køkkenbord, ulvene undervises i bandeledelse, når
juniorerne laver mad over bål, klanen hugger brænde, når vi
synger ved lejrbålet, og der laves sketches – så er det fantastisk at
være af sted sammen på lejr!

2010 vil være fyldt med masser af godt spejderarbejde, hvor vi
lærer nye færdigheder og tager på ture og sommerlejre med vores
spejderkammerater, som vi plejer…

Men det er også et festår, hvor vi runder de 100 år! Og det glæder
vi os meget til at markere, både overfor vores mange forskellige
samarbejdspartnere, politikere, kommunen, andre spejdergrupper
m.fl. Men også overfor Birkerøds borgere og ikke mindst lave et
brag af en fest på Colleruphus, hvor vi skal feste med hinanden og
glæde os over, at vi er medlemmer af en levende og stærk gruppe
på 100 år!

I ønskes alle Godt Nytår med tak for de gode oplevelser i 2009,
Jakob og Lisbeth, Gruppeledere
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Velkommen til Bardunen eksklusivt for 1. Birkerød.

Vi glæder os over de muligheder, som et blad i farver vil
give os. Nok bliver bladet tyndere, men til gengæld er alle
artikler noget som er relevant for os i 1. Birkerød. Det
bliver dermed nemmere at finde indlægget fra din
relevante gren.

Vi håber dog at se pigerne tilbage i bladet en dag.

Vi har mange ideer til fremtidens blad og de vil dukke op
med tiden. Vores 100 års jubilæum vil fylde meget i
gruppens arbejde, specielt i første halvår. Så det bliver
ikke i de første numre, at du vil se nogen stor forskel. Der
vil blive eksperimenteret med mulighederne hen ad vejen.

Velkommen til et jubilæumsår.

Venlig hilsen
Lars Nissen
formand
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For ti år siden:
1. Birkerød på Blå
Sommer 1999

- kan du kende
nogen af dem?



TELEFONLISTE
Ravnsholt Divisions hjemmeside: www.ravnsholt.dk

Mobil Fastnet
Ulve Minileder Lene Friis (Pudmini) 61 28 38 09 45 81 60 09

Miniassistent Kasper Munk 23 99 12 99
Miniassistent Brian Griffin 36 91 62 25

Juniorer Juniorleder Rasmus Rahbek (Rikki) 28 59 57 52 45 81 22 70
Juniorassistent Morten Elk 20 29 75 05 45 82 80 93
Juniorassistent Martin Michael Hansen 61 35 93 10 48 25 23 61
Juniorassistent Anders Rahbek 30 42 09 54 45 82 09 54

Trop Tropsleder Mads Rønnest 26 22 97 21
Tropsassistent Mads Danvad Nilausen 22 95 63 03
Tropsassistent Jonas Håkan-Mose 22 95 16 91
Tropsassistent Rud Tolstrup 26 21 61 41
Tropsassistent Kristian Dreholm 26 73 76 22
Tropsassistent David Hansen 61 35 31 77

Mohawk Patruljeleder Emil Bonne Kristiansen 29 82 26 45 45 53 38 79
Patruljeassistent Christian Cletus Friis 27 50 60 09 45 81 60 09

45 81 31 19
45 82 35 19

Patruljeassistent Adam Rye Brouer 45 81 15 85
Patruljeassistent Theis Dahl Villumsen 26 35 33 05 45 82 33 05

Bjørnene Klanleder Frederik Rom 40 27 26 08 45 81 52 47
Klanleder Victor Kjellerup Juhl 23 63 30 75
Klanassistent Jeppe Arnsdorf Pedersen 61 70 45 81

Anne Katrine Jørgensen
bardunpost@gmail.com

Udsendelse Grethe Holm 28 70 71 09 45 81 71 09
Bestyrelse Gruppeleder Jakob Braad 40 41 62 65

Gruppeleder Lisbeth Garly 22 95 16 19 45 82 46 42
Formand Lars Nissen 28 73 01 01 45 81 60 09
Kasserer Camilla Kornbeck 45 81 57 07
Medlem Annemarie Jensen 28 59 57 53 45 81 22 70
Medlem Per Ludvigsen 41 20 81 58 45 82 61 68
Medlem Birger Ringstoft Leth 40 29 25 35 45 81 27 68
Medlem Martin Reland 40 53 51 81 45 82 88 81
Medlem Per Bonne Jørgensen 29 82 66 77

Naulakha Vedligehold Jens Rahbek 45 82 09 54
Udlån Annemarie Jensen 

hytteudlaan@1b.dk
28 59 57 53 45 81 22 70

1. Birkerød Gruppe – www.1b.dk

Sioux Patruljeleder Jeppe Englev

36 46 83 82

24 81 02 36

Bardunen Redaktør 29 72 83 82


