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1.  B I R K E R Ø D  G R U P P E

1. Birkerød fejrer de første

100 år
den 14. marts kl. 14-17
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Det er ikke kun i Bella Centeret, at der er fokus på klimaet.
Spejderne fra 1. Birkerød Gruppe har det seneste år arbejdet
med klima som et af deres emner.

Som en del af et forløb om kultur og samfund har de blå spejdere i
Birkerød lært om, hvordan mennesket påvirker klimaet og hvad de selv kan
gøre for at trække lidt i den anden retning. I den forbindelse har spejderne
afgivet et særligt miljøløfte som betyder, at spejderne lover at spare på vandet
og at slukke for lys, computer og fjernsyn, når det ikke er i brug. Derudover
lover de at cykle til spejder og i skole.

Som en af aktiviteterne har spejderne har lært om, hvordan man kan genbruge
affald og lave varme af dét affald, der bliver brændt. Det sidste fik de lov at
opleve under et besøg på Vestforbrænding, hvor de også fik et kig ind i de store
gloende varme ovne.  Derudover har spejderne bygget vindmøller, deltaget i en
stor miljødag på Experimentarium og været på miljøløb, hvor de blandt andet fik
lejlighed til at undersøge, hvor rent vandet er i Birkerød sø.
Også hjemme i spejderhytten i Birkerød bliver der tænkt på klimaet.  Der er
udnævnt en særlig klimaassistent, som hver uge skal holde øje med, hvor meget
el og gas, der bliver brugt.  Samtidig er spejderne ved at lave et system til at
sortere affald i hytten.

“Vi prøver at lære vores spejdere at vise respekt for deres medmennesker, at de
skal være hjælpsomme og vise ansvar over for naturen og det samfund, vi er en

del af. I år, hvor der er internationalt klimatopmøde i
København mente vi derfor det var naturligt at sætte ekstra
fokus på den del af spejderlivet, der handler om at vise ansvar
for naturen og samfundet”, siger bestyrelsesformand i 1.
Birkerød gruppe, Lars Nissen.

Under klimatopmødet vil man også kunne finde spejderne i København.  Det
Danske Spejderkorps laver en “Klima Camp” på Højbro Plads, og de blå spejdere
fra Birkerød skal naturligvis ind til Klima Campen, hvor de kan prøve forskellige
aktiviteter som for eksempel at lave klimavenlig mad og bygge et batteri af
kartofler.

Spejdere som
klima-ambassadører

        (artiklen var sendt til Birkerød Avis, men kom desværre ikke med)
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Tillykke siger vi alle til :

Æressiden

Fødselsdage - 1. Birkerød - Marts 2010
Fødselsdato  Navn Spejdernavn   Alder  Spejderår
02/3-1999 Andreas Holle   Biju 11      2
03/3-1998 Anders Stendevad Numa 12      3
06/3-2001 Marcus Melchior Andersen Chil  9      0
12/3-2001 Nikolaj Gylling Konradsen Tolla  9      0
12/3-2001 Christoffer Egelund Ryberg Muvin  9      0
15/3-1910 1. Birkerød Gruppe   1B  100   100
25/3-1992 Martin Wagner 18      9

Spejderår - 1. Birkerød - Marts 2010
Indmeldelsesdato   Navn  Spejdernavn              Spejderår
15/3-2010   1. Birkerød Gruppe   1B 100
21/3-2002 Mikkel Garly Hansen   8
29/3-2009 Jeppe Risheek Bruun Sahi   1
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Birkerød Ulve
H. Chr. Engelsens Flok1.

Hej alle ulve!

3 – 2 – 1 nu…. Nu er det nu, vi fylder 100 år og det skal vi fejre – ikke
bare med en, men med hele tre fester i årets løb. Den første er den
14. marts, hvor gruppen har inviteret en frygtelig masse gæster til
reception.

Vi ulve er blevet bedt om at lave spejderlækkerier til
gæsterne, så vi skal lave popcorn, skumfiduser og
glaserede frugter på bålsteder, som juniorerne bygger
til os ved siden af Naulakha, så vi også kan følge med i
festen.

På selve dagen bliver der også en masse aktiviteter, man kan prøve.
En af dem er en keglebane, som vi skal bygge til mødet den 4. marts.
Her skal vi også bygge et lejrarbejde til udstillingen på biblioteket.

Der er ikke så mange almindelige møder tilbage, før vi skal af sted til
Sverige på lejrtur, så vi skal til at forberede os. Vi skal planlægge
lejrbålsunderholdning og øve os i at slå telt op, lave mad, pakke
rygsæk, bygge med rafter og tænde lejrbål, træne førstehjælp og
checke indholdet i bandekasserne.

Program for marts:

Den 4.: Vi bygger keglebane + lejrplads til udstilling på biblioteket

Den 11.: Vi planlægger lejrbålsunderholdning

Den 14.: Kl. 14 - 17 - vi sørger for spejderlækkerier på bål til alle
  gæsterne

Den 18.: Vi træner lejrliv

Den 25.: Vi træner lejrliv

  Stort ulvehyl
  Kasper og Pudmini
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Sommerlejr 2010 - Ulv og junior
12. – 16. maj på Söderåsen i Sverige

Hej alle ulve og juniorer!

Sætternissen havde vist været lige lovlig fræk i sidste nummer af
Bardunen, da han byttede rundt på alle bogstaverne. Nu prøver han
igen, men denne gang med morse:

Vi skal stadig på alle tiders

/ / / /

/ / / / /

/ / / / /

/ / /

/ / / / /

/ / / / /

/
men måske er sætternissen heller ikke så god til det
med prikker og streger. Du må selv finde ud af hvad, der er hvad,
men der er stadig en belønning til alle, der løser koden (aflever
svaret til din leder)

Masser af hilsener

ulve- og juniorstabene
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Vintervandring
For 6. år i træk drog ulvene af sted på Vintervandring,
en 10 km vandretur som i årenes løb er blevet udvidet til en

’vintervandrings-madspisnings-
filmkignings-popcornsgnasknings-
overnatnings-og-morgenmadstur.

Lørdag den 6. februar mødtes 20 ulve,
4 tropspejdere, 4 juniorer, 3 spirer, 1
forældre og 2 ledere på
parkeringspladsen ved Colleruphus.
Adskillige havde prøvet det før, nogle
har endda et 20 eller 30 km mærke og
alle tropsspejderne har klaret 50 km.
Alligevel mødte alle op med
forventningen om at tilbringe et
hyggeligt døgn sammen.

Vejret var meget vinteragtigt med
kold blæst og nogen sol, men da vi

kom ind i skoven var der heldigvis læ de fleste steder. Turen gik
gennem Rude skov og vi blev ofte overhalet af skiløbere. Vi holdt
flere pauser
undervejs, hvor vi
gnaskede rosiner og
peanuts og et pitstop
ved Frederikslund
spejdernes hytter. To
forældrepar havde
bagt kage og
medbragte småkager,
så der blev guffet i
den helt store stil. Vi
klarede turen på lidt
under fire timer og
det var rigtig flot, når
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man tager al sneen i betragtning. Vel
’hjemme’ i Naulakha ventede
Bandas forældre med gulerødder,
agurker og masser af vand. Vi fik
indrettet os på gulvet med
liggeunderlag og soveposer, så
Junglebogen, spiste aftensmad og
holdt afstemning om aftenens film.
Der var klart flertal for G-Force,
Koslænget og Chihiro og først ved

00:30 tiden slukkede vi for den
sidste film og faldt i søvn!

Næste morgen så vi resten af
Chihiro, spiste morgenmad,
pakkede sammen og gik så hen
for at se til vores kvadratmetre
ved søen. Inden vi sluttede, fik
alle, der manglede, et 10 km
mærke.
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Birkerød Juniorer
         Marianne Wieses Flok1.

Tillykke juniorer!

I denne ene marts måned nogensinde, skal vi fejre

at vores spejdergruppe fylder 100 år!

1. Birkerød Gruppe er en af landets ældste spejdergrupper og vi
skal fejre, at vi stadig bliver ældre uden at vi taber gejsten og
glæden ved at være spejder.

Til ære for dette jubilæum, er der primært to arrangementer:
Selve fejringen søndag d. 14. marts ude ved vores hytte og så
vores store åbne arrangement i Birkerød Hovedgade d. 7. – 8. maj,
hvor der vil være flere spændende ting at prøve og foretage sig.
Op til fejringen d. 14. marts, vil vi træne besnørringer og bygge
med rafter, så vi kan bygge noget til denne dag.

Info om fejringen d. 14. marts er for længst udsendt pr. mail og har
stået på vores halvårsprogram, så kom frisk! – og deltag.
Glæd jer til en spændende og særdeles 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
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Birkerød Juniorer
         Marianne Wieses Flok1.

Program for marts måned:

Tirsdag d. 2. marts: Rafte-arbejde
Husk noget tøj der passer til vejret og som I kan arbejde i.
Husk dolk, hvis I har!

Tirsdag d. 9. marts: Rafte-arbejde
Husk noget tøj der passer til vejret og som I kan arbejde i.
Husk dolk, hvis I har!

Lørdag d. 13. marts: Spildop
Vær med til at hjælpe gruppen og tjene penge, så vi kan
komme på fede ture i fremtiden.
Spørg for info.

Søndag d. 14. marts: Fejring af 100 års
fødselsdag!
Kom og deltag i leg, sjov og hør spændende
historier!

Tirsdag d. 16. marts: Træning
Husk ordentligt løbe-fodtøj, som passer til vejret

Tirsdag d.23. marts: Mad udendørs
Husk noget tøj der passer til vejret.

Tirsdag d. 30. marts: Mad udendørs
Husk noget tøj der passer til vejret.

Mange spejder og jule hilsner fra
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1.Birkerød
Trop

Hej Drenge,

Så er det blevet marts, hvilket betyder at det snart
er 1. Birkerøds 100 års fødselsdag! Dette skal
selvfølgelig fejres med manér. Dette sker søndag d.
14. marts kl. 14, hvor stabens selvfølgelig regner med
at se alle vores tropsspejder i fine nyvaskede
uniformer. Dette passer godt sammen med at I i samme weekend
skal på et meget eksklusivt ophold på hotel Hilton. Så der er ingen
undskyldninger for ikke at være rene og pæne, når
fødselsdagsreceptionen starter kl. 14.
I februar har I øvet førstehjælp, hvilket er en vigtig disciplin i
spejderregi. Kan I nu lægge en ordentlig kompresforbinding? Kan I
lægge en person i aflåst sideleje? Hvad med mund til mund
metoden, har I fået øvet jer på nogle piger? Det er vigtigt at I
lærer førstehjælp. Alle burde lære førstehjælp, men det sker
desværre ikke, og I skal derfor være foregangsmænd for jeres
venner og bekendte.
I marts måned står den desuden på kulsø. Vi glæder os til at
introducere jer for denne ædle teknik, som kan give mange point i
konkurrencer. Og så ser det jo bare bedre ud end en slap
vinkelbesnøring.
Til sidst vil vi oplyse at årets sommerlejr er ved at blive planlagt,
og at der meget snart vil komme mere information.
Endeligt er der blot at sige:
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1.Birkerød
Trop

Vigtige datoer i marts:

Tropsmøde 2. marts
Gilwell – Hotel Hilton 12.-14. marts
Fødselsdagsreception 14. marts
PLAM 23. marts
Påskeferie (Forlev) 27. marts – 5. april

Tillykke og Hurra,

Staben

1. Birkerød i
reglementerede uniformer
foran Mantziusgården i
1930’erne eller 1940’erne
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Birkerød
Bjørne

Hej bjørne og bamlinger

Der er ikke så få nyheder at tage sig af i dette nummer:
BBKLT er udvidet og rokeret!

Klanledere:
Victor
Frederik
Nina
Klanlederassistenter:
Jeppe
Anders
Laura
Kir

Vi har haft vores første BBKLT-møde, hvor vi har ansvarsfordelt
samt sat forventninger til næste halvår, og vi skal sørge for, at der
bliver nogle fede bjørnemøder, og vi forsikrer for at de
nytilkomne ledere er glade for at være her.
Den traditionsrige Södertur blev som sædvanlig afholdt med alt
hvad der dertil hører, og hjemkomstfesten derefter fik da også
mange bjørne forbi til et lille kig.

Der skal takkes for en hyggelig og vigtig “Rydde op-/Hyggedag”.
Husk, at det var fordi vi “knoklede” den dag, at bjørnelokalet nu
skinner! Til dem, der ikke deltog, skal det nævnes, at vi har fået
nye, solide bøjlestænger, gulvet er ryddeligt (ja man kan faktisk gå
derinde), der er kasser til alt, hvad der behøves kasser til, og ALT
har fået labels.
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Birkerød
Bjørne

Bjørnene klarede Alligatorløbet ’10 med bravour! Vi var 11
deltagende bjørne og fik da også et par økser med hjem:
Hulebjørnens Sjak (Nina og Laura) vandt økser for årets bedste
pigesjak, Black & Turbo (Victor og Johanne Gydesen fra Middelfart)
vandt både økser for årets bedste Newcomer– og Mix-sjak. Tillykke
med det!

Vi glæder os til Bebob d. 27. februar, og bjørnemøde næste dag.
Den kræver vist ikke nærmere uddybning.

Gilwell er præsenteret for tropsspejderne, som var
ovenud positive. Vi glæder os til d. 28. februar, hvor
der er Gilwellmøde og glæder os selvfølgelig til selve
turen d. 12.-14. marts, hvor næsten 20 bjørne er
tilmeldt. Det bliver et brag! Desuden ser vi også
rigtig mange bjørne til 1. Birkerøds 100 års fødselsdag
umiddelbart efter turen.

Vi er som Bjørne mere end halvt så gamle som 1. Birkerød, og vi
er glade for stadig at være så meget i live, som vi er. Tillykke
med 100-årsfødselsdagen, 1. Birkerød Gruppe; vi glæder os til, at
du kan sige det samme til os.

P.Plys
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Birkerød
Gruppe1.

SÅ ER DET NU, VI RUNDER 100 ÅR – KAN I MÆRKE SUSET?!

Kære alle spejdere, ledere, assistenter, hjælpere, forældre,
bestyrelsesmedlemmer og venner af 1. Birkerød!

Nu skal vi skal hejse flaget og feste, så det gynger! Vi har rigtig
meget at fejre!

Kom og vær med til at gøre den 14. marts 2010 til en stor og
uforglemmelig festdag!
Kom og hør stemmer fra fortiden, nutiden og fremtiden!
Kom og spis lagkager og spejderlækkerier tilberedt over
gammelmandsild!
Kom og vug til Bjørne-blues!
Kom og få et festskrift, der fortæller gruppens historie – og
spejdernes!
Kom og mød din spejderchef og en masse andre gæster og tidligere
medlemmer!
Kom og se billeder fra dengang og nu!
Kom og sæt dit 100 års tegn på totempælen!
Kom og prøv nye spejderaktiviteter!
Kom og modtag jeres 100 års mærke, spejdere og ledere!
Kom og syng og fest – og mød den hemmelige gæst!

Vi glæder os meget til at feste sammen med jer!
Søndag den 14. marts kl. 14.00-17.00 i Naulakha.

Lars, Bestyrelsesformand
Jakob og Lisbeth, Gruppeledere

PS Husk også udstillingen om 1. Birkerød på Birkerød Bibliotek den 13.-
    27. marts!
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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

Pudmini og Sambur lavede
lækker mad og løb 20 km på
langrendsski i Grib Skov på de
kvindelige lederes “actiondag“,
2010.

Kæmpe-køkkenbord på
Colleruphusturen i 1991.
Se mange flere historiske
billeder på www.1b.dk



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


