Bardunen
1. B I R K E R Ø D G R U P P E
DET DANSKE SPEJDERKORPS

18. årgang nr. 2

Februar 2010

Februar betyder vinterferie, fastelavn og
Tænkedag (s. 2). Men også forældremøde for
alle grenenes forældre (s. 10-11).
Husk også at læse om sommerlejr (s. 3) og om
klimaulvenes affaldssortering i Naulakha (s. 5)

Tænkedag
I januar 1912 rejste spejderbevægelsens grundlægger, Robert
Baden-Powell ud på en Scouting World Tour. Han skulle blandet
andet til USA og på det oceangående passagerskib Arcadian mødte
han Olave St. Clair Soames. Hun var da 23 år, mens han var 55, en
ikke ualmindelig aldersforskel i den gang. De blev forlovet i
september samme år, hvilket medførte en sand mediestorm på
grund af Baden-Powell’s berømmelse. For at undgå pressens
indblanding blev de gift i al hemmelighed den 30. oktober 1912.
Spejderne i England gav en penny hver og forærede spejderchefen
og hans kone en bil som bryllupsgave.
Både Robert og Olave havde fødselsdag den 22. februar og
spejdere fra hele verden sendte naturligvis fødselsdagskort og
gaver til spejdercheferne. Olave opfordrede til, at i stedet for at
bruge penge til frimærker, skulle spejderne samle pengene
sammen og bruge dem til et godt formål. I 1932 blev Thinking Day
Foundation (Tænkedagsfonden) grundlagt og spejderes bidrag blev
samlet sammen.
Der findes spejdere i næsten alle lande, men ikke alle spejderkorps
har det lige så nemt, som vi har det, så der er stadig behov for, at
vi i de rige lande støtter spejderarbejdet i de fattige lande med
for eksempel hjælp til at udgive bøger, til at uddanne ledere eller
til at købe udstyr.
Tænkedag fejres på mange forskellige måder, men ofte laver man
mad, leger lege eller synger sange fra andre lande. Nationalt og
internationalt spejderarbejde kan også stå på programmet og
større spejdere hører måske om børns rettigheder eller
børnearbejde.
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Sommerlejr 2010 - Ulv og junior
Hej alle ulve og juniorer!
Sæt et stort

X

i kalenderen ud for den 12. – 16. maj.

Der skal vi nemlig på alletiders
irhytipuoltiøurciqkkoqqylrytl
øøh, hvad er det er egentlig vi skal på? Løs koden og vind en
præmie (aflever svaret til din leder).
Det ligger helt fast, at vi skal
•

udforske den spændende kløft Skärelid

•

vandre 20 eller måske 30 km

•

besøge den mystiske Odensjön (eller Odins øje)

•

sove i telt og lave mad på bål

•

gøre en god gerning og endda få et mærke for det

•

hygge os ved lejrbålet

Der kommer mange flere informationer i de næste numre af
Bardunen, så hold godt øje med brevkassen.
Masser af hilsener
ulve- og juniorstabene
PS: Vi kan sagtens bruge hjælpende forældrehænder til f.eks.
indkøb, så hvis nogen skulle have lyst til at tage med, så sig
endelig til.
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1.

Birkerød Ulve
H. Chr. Engelsens Flok

Hej alle ulve!
Nu hvor vi er færdige med vores film, skal vi lave lidt forskelligt i
februar.
Den 4. februar: Udstilling
Vi lægger ud med at lave ting til den udstilling, gruppen skal vise på
biblioteket i anledning af vores jubilæum.
Den 6. - 7. februar: Vintervandring
Dernæst skal vi på vores traditionsrige Vintervandring, hvor vi først
går 10 km og derefter lægger os i soveposerne i Naulakha og ser film.
Næste morgen skal vi besøge vores sø og se om vi kan finde bandernes
sted. Nærmere besked følger
Den 11. februar: Intet møde
I dette halvår er det sådan, at der ikke er møde efter en tur. Det
betyder, at vi ikke ses den 11., for vi har været på Vintervandring
Den 18. februar: Vinterferie
Den 25. februar: Filmpremiere & Tænkedag
Vores film har premiere og den skal vi selvfølgelig se sammen med alle
forældrene. Mens de fortsætter med Grupperådsmøde, holder vi
Tænkedag sammen med blåmejserne fra 2. Birkerød.
Kig i glemmekassen senest den 25. – efter den dag giver vi kirkens
genbrugsbutik alt det, der ligger tilbage.
Husk:
• at melde afbud (gerne på sms)
• tøj og sko efter vejret til alle møder
• at spejderlommen skal være i orden
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Stort ulvehyl
Ulvestaben

Affaldssortering i Naulakha
Birkerøds klimaulve har etableret et affaldssorterings-system i
Naulakha.
Vi opfordrer alle brugere til fremover at sortere affald i fire
bunker:
•

Glas

Der står en stor papkasse i bryggerset mærket med et skilt.
Brug kassen til alle typer rene glas
•

Papir & pap

skal lægges i en blå kasse, som også står i bryggerset. Papkasser
skal klappes sammen, så de fylder så lidt som muligt
•

Metal

er (rimelig) rengjorte konservesdåser og øl- og sodavandsdåser
uden pant. Kassen står under køkkenbordet
•

Restaffald

er alt det andet (køkkenaffald, plastik etc.) og det skal som nu i
sækken i køkkenet
Kasserne vil blive tømt efter behov; dog skal man stadig selv sørge
for tage sækken fra køkkenet med, så den ikke kommer til at
lugte.
Vi håber, I alle vil bidrage til at ordningen bliver en succes og vi
med rette kan bære vores klimamærker.
Hilsen
alle ulve og ledere
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1.

Birkerød Juniorer
Marianne Wieses Flok

Hej rødder!
Nu er året vendt mod varmere strøg og der er nu ikke længe til vi
skal ud og løbe verdens længste og hårdeste sæbekassebilsløb, Oak
City Rally! Derfor begynder vi på hård træning, så vi kan få smidt
julemaden og givet konkurrenterne baghjul.
Vi starter februar med en kanon fed tur i svømmehallen, hvor vi
skal lege og bruge kroppen. Vand er nemlig kanon fedt mod fedtet
og du bruger alle kroppens muskler.
Vi skal også bruge hjernen og være fikse på fingrene. Derfor
arbejder vi videre på at blive super gode til knob og besnøringer.
Så vi kan bygge et fedt rafteprojekt, der kan vises frem for vores
gæster.
Vi glæder os vildt meget, til at se jer alle, til en super fed februar.
Alle møder er udendørs fra nu af, så husk tøj efter vejret.
Ps. Husk at du kan komme til træne før møderne kl. 17:30.
Husk også at du kan se Store Nørd i tv og på nettet. Vi vil nemlig
gerne høre jeres gode ideer til spændende projekter til seje
møder.
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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Mange spejder hilsner fra
Rikki og resten af juniorstaben

1.

Birkerød Juniorer
Marianne Wieses Flok

Program for februar måned:
Tirsdag d. 2. februar: Træning SVØMMEHALLEN
Vi mødes ved Birkerød Svømmehal kl. 18:00
Tirsdag d. 09. februar: Knob og besnøringer
Husk dit knobbånd og din dolk.
Tirsdag d. 16. februar: VINTERFERIE
Intet møde
Tirsdag d. 23. februar: Rafter
Vi bygger med rafter, så hav tøj på efter vejret.

Æressiden
Tillykke siger vi alle til :
Spejderår - 1. Birkerød - Februar 2010
Indmeldelsesdato
19/02-2009

Navn
Peter Holm Løvig

Spejdernavn Spejderår
Ikki
1
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1.

Birkerød
Trop

Hej Drenge
Så er året omme og vi er nu godt i gang med endnu et godt
spejderår som kommer til at byde på en masse spændende ture
og arrangementer. Håber at i alle sammen har fået nogen gode
gaver med masser af godt spejdergrej så i er helt i top og klar til
at vise alle hvordan det gøres.
Derudover så er der jo det store jubilæum, hvor vi i løbet af
året skal fejre at vores gruppe er blevet 100 år. Der skal nok
komme en masse informationer om alle arrangementerne i løbet
af foråret og selvfølgelig skal det fejres med maner☺
Jeg sidder nu og skriver dette imens I er på juletur, og nyder det
gode danske vejr hvor der har været god mulighed for at lege
lidt med sne i godt selskab ☺
Dette er også måneden hvor vi skal sige på gensyn til Kristian som
drager af sted til Afghanistan i 6 måneder, så ham ser vi først
igen til August.
Staben
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DEADLINE

INDLÆG

Stof til næste blad
senest
den 15. i måneden før

sendes til
Anne Katrine Jørgensen
e-mail: bardunpost@gmail.com

1.

Birkerød
Gruppe

Det, der betyder noget...
Der er en række arbejdsgrupper, der er i gang med
festforberedelserne til vores fødselsdag. Arbejdet startede for mere
end et år siden… Vi er så heldige, at 1. Birkerøds gruppeleder fra
1973-1990, Nic, gerne ville være med og har bidraget med en masse
viden om gruppens historie samt dens tidligere ledere og spejdere. Vi
har f.eks. lært, at Leif Panduro har været medlem! Nic var med til at
fejre både 70 og 75 års fødselsdagene, og han har været med til at
skrive det festskrift, der udkommer på festdagen, den 14. marts. Én
af talerne den dag, Lars Kelstrup, var med til at stifte klanen for mere
end 50 år siden og deltog i gruppens 50 års fødselsdag – det glæder vi
os til at høre om…
Til festskriftet har Lisbeth interviewet spejdere fra alle 4 grene. Det
er meget givende at høre drenge i forskellige aldre sætte ord på, hvad
deres bedste spejderoplevelse har været, og hvad der er det bedste
ved 1. Birkerød! Det kan I se frem til at læse om i festskriftet. Det er
meget forskellige ting, der virkelig betyder noget for den enkelte
spejder. Blå Sommer er for mange den bedste oplevelse – af forskellige
årsager. Mange nævner, at det er så stort – der er telte overalt, som
en hel by. Andre at der er mange sjove aktiviteter, at man kan gå
rundt selv og møde spejdere fra andre lande, eller at det var den
første sommerlejr, hvor man var væk hjemmefra, og man havde
rigtig meget hjemvé – men man klarede det alligevel, og det føltes
rigtig stort bagefter. Én enkelt nævner, at det var skønt ikke at skifte
tøj på en hel lejr (varer 10 dage)!
Lad os nyde at lyset er på vej tilbage her i februar, og det kan
mærkes.
Jakob og Lisbeth, Gruppeledere

9

Forældremøde
torsdag d. 25. februar 2010
kl. 17:00 – 19:00 i Naulakha

Først vil der være premiere på ulvenes film. Efter filmen bliver
skuespillerne hyldet derefter går de udenfor så forældrene kan
afholde grupperåd.

Grupperåd
Grupperåd (generalforsamling) hvor vi snakker om årets gang og
fortæller om planer for det næste år.
Dagsorden ifølge korpsets vedtægter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
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Valg af dirigent og referent
Beretning fra gruppeledelsen
Beretning fra bestyrelsen
Regnskab og status for 2009. Revideret regnskab lægges ud
på hjemsiden, når det er klar.
Indkomne forslag
Beslutninger om de kommende år:
a.
Fremlæggelse af udviklingsplan for gruppen
b.
Øvrige beslutninger om gruppens udvikling,
spejderarbejde mm
Budget for 2010.
Budget lægges ud på hjemsiden, når det er klar
Fastsættelse af antal medlemmer af bestyrelsen
Forslag: 4 ledere, 5 forældre, 2 unge spejdere

9. Valg af bestyrelse
Alle vælges for to år af gangen, suppleanter kun for et.
Suppleanter deltager i bestyrelsesmøderne på lige fod med
øvrige bestyrelsesmedlemmer.
Følgende er på valg:
Formand Lars Nissen (villig til genvalg)
Kasserer Camilla Kornbeck (villig til genvalg)
leder Rasmus Rahbek (villig til genvalg)
Mindst 3 suppleanter - helst blandt ulveforældre.
10. Valg af to medlemmer til korpsrådet
(spejdere eller ledere)
11. Valg af fem medlemmer til divisionsrådet (spejdere eller
ledere)
12. Valg af revisor og revisorsuppleant
13. Eventuelt
Med venlig hilsen
Lars Nissen
Bestyrelsesformand 1. Birkerød

Ved 1. Birkerøds
Nytårsparole for
bestyrelse, ledere
og venner, blev der
rullet sushi til den
store guldmedalje.
Her har de travlt
med at afkøle ris.
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TELEFONLISTE

Ravnsholt Divisions hjemmeside: www.ravnsholt.dk

1. Birkerød Gruppe – www.1b.dk
Minileder
Miniassistent
Miniassistent
Juniorleder
Juniorassistent
Juniorassistent
Juniorassistent
Tropsleder
Tropsassistent
Tropsassistent
Tropsassistent
Tropsassistent
Tropsassistent
Patruljeleder
Patruljeassistent
Patruljeleder

Lene Friis (Pudmini)
Kasper Munk
Brian Griffin
Rasmus Rahbek (Rikki)
Morten Elk
Martin Michael Hansen
Anders Rahbek
Mads Rønnest
Mads Danvad Nilausen
Jonas Håkan-Mose
Rud Tolstrup
Kristian Dreholm
David Hansen
Emil Bonne Kristiansen
Christian Cletus Friis
Jeppe Englev

Mobil

Fastnet

61 28 38 09 45 81 60 09
23 99 12 99
36 91 62 25
28 59 57 52 45 81 22 70
Juniorer
20 29 75 05 45 82 80 93
61 35 93 10 48 25 23 61
30 42 09 54 45 82 09 54
26 22 97 21
Trop
22 95 63 03
22 95 16 91
26 21 61 41
26 73 76 22
61 35 31 77
29 82 26 45 45 53 38 79
Mohawk
27 50 60 09 45 81 60 09
24 81 02 36 45 81 31 19
Sioux
45 82 35 19
Patruljeassistent Adam Rye Brouer
45 81 15 85
Patruljeassistent Theis Dahl Villumsen
26 35 33 05 45 82 33 05
Frederik Rom
40 27 26 08 45 81 52 47
Bjørnene Klanleder
Klanleder
Victor Kjellerup Juhl
23 63 30 75
Klanassistent
Jeppe Arnsdorf Pedersen 61 70 45 81
Anne Katrine Jørgensen 29 72 83 82 36 46 83 82
Redaktør
Bardunen
bardunpost@gmail.com
Udsendelse
Grethe Holm
28 70 71 09 45 81 71 09
Jakob Braad
40 41 62 65
Bestyrelse Gruppeleder
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
Vedligehold
Jens
Rahbek
45 82 09 54
Naulakha
Udlån
Annemarie Jensen
28 59 57 53 45 81 22 70
hytteudlaan@1b.dk
Ulve

