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1.  B I R K E R Ø D  G R U P P E

Ulvene på vej ind i sumpen for at
finde den hemmelige ø.
Læs hele beretningen på side 6.

Endelig forår
Efter en uendelig lang vinter har
foråret endelig fået fat, og vi skal
ud i naturen.
 Læs GLernes indlæg side 9.



2

Har du nogensinde været nord for polarcirklen? Set isbjerge blive født? Boet hos

en anden familie? Smagt haj, sæl og spæk? Set midnatssolen danse? – i

spejderuniform?

Nu har du chancen! I 2011 går sommerlejren nemlig til Grønland hvis du er i

troppen, klanen eller er leder i 1. eller 2. Birkerød.

Planen er at tage til Ilulissat i det vestlige Grønland. Her skal vi på ture i den

smukke natur, besøge isfjorden, sejle i Diskobugten, lave et spejderprojekt

sammen med grønlandske børn og unge og lære dem vores bedste spejderlege,

måske møder vi hvaler og sæler og moskusokser og hvis man har lyst kan man

prøve at bo hos en grønlandsk familie. Derudover skal vi være et par dage i

Kangerlussuaq, hvor vi bl.a. skal besøge indlandsisen.

Det kræver meget planlægning at lave en sommerlejr i Grønland for op mod 100

spejdere, ikke mindst fordi vi af praktiske grunde ikke alle kan rejse og lave

aktiviteter sammen. Derfor er et hold af seniorer, ledere og forældre fra både 1.

og 2. Birkerød i fuld gang med planlægningen. Vi har allerede kontakt til folk i

Grønland, der kan hjælpe os med det projekt vi skal lave med grønlandske børn –

et projekt der gør at vi har mulighed for at søge en masse fondsmidler, for vi

skal have samlet op mod 800.000 kr.! Alle vores telte og andre materialer skal

sejles til Grønland og vi er også ved at finde ud af hvordan vi selv kommer derop

og hvad vi skal lave. Alt sammen for at lave en uforglemmelig sommerlejr.

Vi, i Grønlandsudvalget, glæder os rigtig meget og det håber vi også at I gør.

Praktisk info:

Turen vil vare ca. 15 dage og placeres i

uge 27, 28 og 29 i 2011.

Deltagerprisen vil blive ca. 3500 kr.

resten dækkes af fonde og penge tjent på

Roskilde Festivalen. Der vil være

bindende tilmelding i starten af efteråret

2010.

Sommerlejr i Grønland 2011
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Tillykke siger vi alle til :
Æressiden

Fødselsdage - 1. Birkerød - Maj 2010 

Fødselsdato   Navn   Spejdernavn  Alder  Spejderår
02/05-2001 Mikkel Koed Larsson Kamya 9 0 
03/05-1984 Mads Rønnest 26 17 
06/05-2000 Julius Lunde Søgaard Boga 10 2 
06/05-1997 Tobias Rahbek 13 5 
08/05-1997 Markus Rysgaard Petersen 13 4 
18/05-2000 Magnus Bergstrøm Simba 10 0 
20/05-1997 Frey Vestergaard 13 1 
21/05-1976 Rune Jørgensen 34 24 
22/05-2000 Ulrik Kjær Tjeik 10 0 
26/05-1993 Eske Wesenberg Kjær 17 9 
29/05-2000 Marcus K. Wagner Lobo 10 2 
30/05-1999 Peter Holm Løvig Ikki 11 1 
31/05-1979 Mikkel Edelmann Thune 31 24 
 

Spejderår - 1. Birkerød - Maj 2010 

Indmeldelsesdato   Navn   Spejdernavn  Spejderår
01/05-1999 Frederik Abildgaard Rom 11 
01/05-1997 Jacob Würtz Lyngbye 13 
05/05-2008 Jens Kornbeck Christensen 2 
08/05-2009 Mathias Holm Pakka 1 
08/05-2009 Carl Bellers Madsen Glip 1 
10/05-2007 Alfred Møller Hemmingsen Addax 3 
10/05-2007 Thomas Conrad Tjo 3 
10/05-2007 Simon Ludvigsen Tavi 3 
10/05-2007 Sophus Barlebo Galago 3 
10/05-2007 Andreas Holle Biju 3 
14/05-2009 Christoffer Egelund Ryberg Muvin 1 
15/05-2008 Julius Rose Wagnkilde Miko 2 
16/05-2009 Nikolaj Gylling Konradsen Tolla 1 
17/05-2006 Markus Rysgaard Petersen 4 
19/05-2009 Rasmus Tobiasen Rama 1 
22/05-2008 Max Peter Lundstrøm Jacala 2 
22/05-2008 Olav Eika Jørgensen Bingo 2 
25/05-2008 Jonas Bjørn Reland Chikai 2 
25/05-2008 Peter Bjørn Reland Rusa 2 
25/05-2007 Morten Rye Brouer Pukeena 3 
26/05-2009 Tobias Bjerre Kold Kudo 1 
29/05-2008 Rasmus Ringstoft Leth Pungo 2 
29/05-2008 Christian Fjordstøm Banda 2 
31/05-2007 Emil Fris Jørgensen Chua 3 
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Birkerød Ulve
H. Chr. Engelsens Flok1.

Hej alle ulve!
I maj måned skal der ske rigtig mange spændende ting, og ikke
mindre end to gange skal vi overnatte i telt, når vi skal på lejrtur til
Sverige og når vi skal på minidivi.

Vi skal også arbejder med et mærke, der hedder kommunikation, hvor
I kommer til at lære forskellige former for koder at kende og så skal vi
have taget 3 forskellige beviser:

Alle ulve, der går i 3. klasse, skal tage bålvis
Alle ulve, der går i 2. klasse (+ dem fra 3. klasse som ikke har det),
skal tage klar-dig-selv bevis
Alle nye ulve skal uanset klasse tage kniv- og savbevis

Programmet for maj ser sådan ud:
Torsdag den 6. maj
Sidste møde med lejrliv, hvor vi – foruden de almindelige aktiviteter
med madlavning, telt og førstehjælp – skal pakke bandekasser (hvad
mon der skal i sådan en?)
Lørdag den 8. maj
Jubilæumsaktiviteter i Birkerød by kl. 10 – 14 – der kommer nærmere
besked
Onsdag den 12. til søndag den 16.
Ulvelejrtur på Gillastugan
Torsdag den 20. og 27. maj
Vi arbejder med to helt forskellige ting:

• alle mulige koder
• kniv-, bål- eller klar dig selv bevis

Fredag den 28. til søndag den 30. maj
Minidivi – sammen med alle de andre mikroer og minier i divisionen
skal vi på en spændende og farefuld mission

  Stort ulvehyl
  Ulvestaben
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Birkerød Ulve
H. Chr. Engelsens Flok1.

Månedens ulvekode
På utallige opfordringer bringes her en ny kode. Alle, der løser den, får
en præmie ved henvendelse til Pudmini.

iaøu*yuyv*ab*day**iaua*e*dai*dyu*e*iro**dæø*e*nø**oai*

svbø**dyu*e*urå**iaøu*ab*ere**næ*at*yyyv*nu**e*oify*t*

e*yry**e*ny**as*uifo**dee*e**no*xxz*uru*dui*ii*oae*kek*e*

*ggy*uuf*dee*e*åre**cvb*gty**oea*kjh*mz**nm*ad*ny**t*

uro*pgr*e*dyu*e**iøå*t*lkj*dae**ii**aafa*kmh*ere*biaå*ii*

na*dii*e*iloy*iii*e**mm*e*dyy**e*ne**kik*ii*yry*kak*e**

ååxxåå**

Koden er morse og det er en hjælp, hvis du kender forskel på vokaler
og konsonanter (ellers spørg din dansklærer!!).

Svaret kan du læse i et tidligere nummer af Bardunen eller på
www.gillastugan.dk
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Ulveudforskning af en hemmelig ø
15.april i Vaserne

Alle ulve dukkede op, da vi i det dejligste forårsvejr mødtes ved
Birkerød Roklub en torsdag i april. Alle mand
var iført de påkrævede gummistøvler men
redningsveste var heldigvis ikke nødvendige.

“Den hemmelige ø” er en lille forhøjning ude
i Vaserne, hvortil det kun er muligt at komme
ad en smal dyreveksel gennem rørskoven, så
der kommer meget sjældent mennesker i
området.

Det kan være en meget våd tur, men vi var heldige, for på trods af
den megen sne i vinter, var der nogenlunde tørt på ’stien’.

I dag er “den hemmelige ø”
sprunget i skov, men det meste vil
blive fældet til efteråret, når Skov
og Naturstyrelsen gennemfører
anden del af et
naturgenopretningsprojekt, som skal
bringe engene og ellesumpen
tilbage.

 I dag er området domineret af
bjørneklo om sommeren, fordi får
og køer ikke kan komme derud.

Aftenen sluttede i Pudminis have med saftevand og grovboller,
hvorefter vi i fælles flok gik tilbage til roklubben.

Det højest punkt på øen er 23 moh.
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Lørdag den 8. maj viser vi stolt vores 100 år gamle gruppe frem for
resten af Birkerød.

Vi har nemlig valgt at flytte vores årlige introdag op i Hovedgaden og
gøre noget ekstra ud af den, med svævebane, klatrevæg, kæmpetelt,
balancebomme, kæmpebål og meget mere.

Tropsspejdere, seniorer
og ledere mødes i
Naulakha fredag den 7.
maj kl. 19:30 og gør klar.
Vi overnatter samlet i
hytten og der vil være
aftenkage og morgenmad
i hytten.
Lørdag gennemfører vi
arrangementet og rydder
op. Vi spiser også frokost
sammen. Vi slutter ved
17-tiden.

Ulve og juniorer må meget gerne deltage på selve dagen. Der vil være
aktiviteter fra kl. 10:30-14:00 og det vil foregå dels i
Præstegårdshaven og dels på torvet mellem Irma og boghandlen.

I er velkomne til at dukke op fra 10-tiden og give en hånd med at byde
nye spejdere velkomne, eller bare selv at prøve nogle af de sjove
aktiviteter.

JubilæumsEvent
på Birkerød Hovedgade
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Birkerød Ulve
H. Chr. Engelsens Flok1.

Sommerlejr 2010 - Ulv og junior
12. – 16. maj på Söderåsen i Sverige

Hej alle ulve og juniorer!
Nu er det lige ved at være nu, vi skal af sted på vores sommerlejr.
Måske er du allerede begyndt at overveje, hvad du skal have med
og her følger nogle fif til pakning:
• Det er en god ide at pakke de forskellige ting i poser, så der er

lidt system i tingene – brug posen du fik startpakken i til
tallerkener og bestik

• Du behøver kun et (1) komplet sæt skiftetøj, men måske et par
sokker til hver dag. Vi kan tørre tøj, hvis det bliver meget vådt

• Tag ALTID regntøj og gummistøvler med - uanset hvad
vejrudsigten siger

• Læg sangbog, dolk, bælte, kompas i rygsækken, for så er det
bedre at gå med rygsæk på

• Skriv navn i alt det, der ligner de andres: tørklæde (bedst i
spidsen), uniform, regntøj, tallerkener og bestik (neglelak kan
bruges), dolk, pose til sovepose og liggeunderlag

• Pak så vidt muligt de tungeste ting øverst og inderst mod
ryggen – det kan være nødvendigt at have gummistøvlerne
hængende udenpå.

• Husk at tage en turtaske med, så du har den til vores vandretur
• Madpakken kan du lægge i en isbøtte, som ikke behøver at

komme med hjem igen (en ting mindre at passe på)
• Finde tøj og ting frem sammen, så du ved, hvilken farve dine

sokker og underbukser har
• Check spejderlommen inden afgang
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Birkerød
Gruppe1.

Nu skal vi ud!

Solen varmer insisterende, fuglene kvidrer lystigt tidligt om
morgenen og anemoner og lærkesporer dukker endelig op! Efter en
laaang vinter med mørke, kulde og sne kommer det forår endelig!
Den (i år meget) lange vinterperiode kan være lidt hård at komme
igennem – vi har bl.a. hørt rygter om at taget på Naulakha rent
faktisk kan løfte sig… når ulve eller juniorer holder møde indenfor!
Men spejderliv er jo friluftsliv, og både ledere og spejdere har
brug for højt til loftet, frisk luft og masser af råderum, når vi
gennemfører alle vores aktiviteter.

Sommerlejrene er planlagt i alle gerne. Ulve og juniorer (og de
tropsspejdere, der gerne vil hjælpe til) tager af sted allerede i
maj i 4 dage. Vi skal til Gillastig i Sverige. Til sommer skal troppen
på Thurøbund ved Svendborg og bl.a. lave havaktiviteter, mens
klanen skal til Bulgarien og vandre og lave actionaktiviteter. Det er
jo det, det hele handler om: at være i det fri, at opleve nye
spændende og flotte steder i Danmark eller udlandet, at bo i telt
sammen med sine kammerater, at indrette lejrpladsen, så vi kan
bo der og lave mad, at lave bålplads, så vi kan afslutte hver dag
med at hygge os omkring bålet, og meget mere... Det glæder vi os
alle sammen meget til.

Vi ses derude i foråret  ☺
Jakob og Lisbeth, Gruppeledere
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Birkerød Juniorer
         Marianne Wieses Flok1.

Hej juniorer!
Denne måned står på tre store ting: Jubilæums-Event, Sommerlejr
og Oak City Rally!
Vores Event i hovedgaden d. 07-08 maj er pga. vores store
fødselsdag. Vi skal ned i hovedgaden og vise hvem vi er, nemlig
seje spejdere! Derfor håber vi I vil komme forbi, iført uniform, og
vise hvad vi kan.
Sommerlejren går til Sverige og vi skal have minierne med. Vi skal
vandre, sove i shelter,  lege med GPS, lave lækker mad over bål
og rigtig hygge os.
Oak City Rally er verdens længste sædekasseløb! Dette skal vi
selvfølgelig vinde, ligesom vi gjorde sidste år! Så derfor skal der
trænes og trænes og… ja, trænes!
Vi glæder os til en stegende varm og solrig maj måned…
forhåbentlig…

Mange spejder og jule hilsner fra
Rikki og resten af juniorstaben

 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 maj måned:
Søndag d. 2. maj: Zoo-dag
Husk tøj, madpakke, drikkedunk og uniform med zoo mærke

Tirsdag d. 4. maj: Træning
Husk ordentligt løbe-tøj og løbe-fodtøj, som passer til vejret.
Vi mødes i Bistruphegn, Hegnsvej

Fredag d. 7. – lørdag d. 8. maj: Junilæums-Event
Kom op i hovedgaden og leg med!
Tirsdag d. 11. maj: GPS geo-caching
Husk tøj som passer til vejret.

Onsdag d. 12. – søndag d. 16. maj: Sommerlejr i Sverige
Husk en ordentlig pakke rygsæk , til enhver udfordring og
oplevelse

Tirsdag d. 18. maj: GPS geo-caching
Husk tøj som passer til vejret.

Tirsdag d. 25. maj: Leg, bål og hygge
Husk tøj som passer til vejret.

Søndag d. 30. maj: Oak City Rally
Nu gælder det, drenge! Nu skal vi vise hvad vi dur til!
Praktisk info om ekstra træning, mødetid og sted bliver tilsendt.
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1.Birkerød
Trop

Hej Drenge

Denne måneds indlæg er produceret langt fra Danmark. Idet jeres
tropsassistent Kristian, har været så flink at sende en lille beskrivelse
af hans dagligdag som soldat i Afganistan:

Denne gang kommer indlægget til Bardunen fra et så “ eksotisk” sted
som Afghanistan, hvor jeg som bekendt bruger 6 måneder på at
hjælpe nogle mennesker, som lever et hårdt og svært liv med
fattigdom, et hårdt miljø og en infrastruktur som er nærmest ikke-
eksisterende.

Jeg tog af sted 1. februar og har i tiden indtil nu oplevet landet på
godt og ondt. Vi begyndte vores ophold hernede i en lille lejr som var
bygget op over et gammelt Compound (afghansk bolig med have og en
mur omkring). Det var en overraskelse at skulle bo der, hvor vi selv
skulle hente vand op fra en brønd når vi skulle bade, vaske eller bare
drikke det. Badet blev foretaget i en kabine hvor solopvarmet vand
gjorde det ud for vores bad. Toiletbesøg foregik i en pose som senere
blev brændt sammen med alt vores affald. Maden vi spiste var
frysetørret og skulle blot tilsættes varmt vand, dejligt nemt, men vi
blev hurtigt trætte af ikke at kunne få frisk mad og lysten til frisk
frugt og grøntsager voksede dag for dag.

Dagene gik med ture ud i området, hvor vi snakkede med de lokale for
at vise, at vi var der og samtidig forsøge at finde nogle projekter,
som vi kunne hjælpe de lokale med. Det kunne være oprettelse af
skoler, moskeer, brønde eller en bro over en å. Det lyder som små ting
for os, men for dem gør disse ting en verden til forskel. Det kan godt
være at vi som soldater ikke er de bedste til den her slags, men
grundet fjenden som absolut ikke ønsker at vi skal hjælpe de lokale, er
vi de eneste som faktisk kan hjælpe indbyggerne.
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1.Birkerød
Trop

Vi havde en oplevelse, hvor en lille dreng havde fundet en energibar
som vi havde tabt. Det opdagede Taliban og drengen fik en ordentlig
omgang tæsk, blot fordi Taliban troede, at han hjalp os.
Når vi ikke gik patruljer i området gik dagene med at holde vagt i
lejren, læse og spille volleyball, som vi efterhånden blev temmelig
skrappe til ☺

Dagene gik og efter 3 uger blev vi afløst og kunne glæde os til et
rigtigt bad, mad og internet, så vi igen kunne snakke lidt med vores
familier.

Vi regnede nu med at vi kunne slappe lidt af og leve bare lidt
komfortabelt, men allerede efter få dage fik vi varslet om at vi igen
skulle ud, og denne gang skulle det blive endnu mere primitivt, så vi
pakkede alt som kunne forsøde vores hverdage lidt, slik, sodavand og
cigaretter for dem som røg. Vi skulle igen forvente at være der i 3
uger, og denne gang var vi klar.

Vi skulle bo i en lille lejr på kanten af den grønne zone, som var
grænsen i mellem ørkenen og det frodige område omkring Hellman
floden. Lejren var blot en klat ørken med mure omkring, så vi
begyndte med at lave toiletter, bade og et sted vi kunne sove, for vi
havde kun den luksus, som vi selv lavede. Et skyggesejl blev også
hurtigt opsat, for med temperaturer på 40 grader i skyggen, blev
solen et hårdt sted at opholde sig. Lejren ændrede sig dag for dag
efterhånden som vi byggede nye ting, som stole, borde, køkken og et
træningsområde så vi kunne holde formen ved lige.
Her gik dagene igen med vagt, spise, sove og spille kort. Idet vi ingen
strøm og lys havde, levede vi som papegøjer og stod op med solen og
gik i seng når den gik ned, indtil vi fik lavet en bålplads og kunne sidde
et par timer hver aften og holde lejrbål – næsten som vi kender det
hjemmefra ☺
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1.Birkerød
Trop

Efter de 3 uger var stedet blevet forvandlet fra et hul i jorden til et
sted vi holdt af og kaldte vores hjem, men tanken om igen at kunne
få rigtigt mad, og lidt luksus gjorde at vi hurtigt sagde farvel og
efterlod det til vores kollegaer, som skulle overtage det, imens vi kørte
videre til en anden lejr, som vi skulle passe og holde vagt i, imens dem
som til dagligt boede dér var hjemme på ferie.

Her er jeg stadigvæk og glæder mig til at det bliver min tur til at
komme hjem på ferie til maj.

Håber I alle har det godt.
Hilsen Kristian

Kristian kommer hjem på ferie i maj, og muligvis kommer han på
besøg på et af maj måneds møder eller aktiviteter som kan ses
nedenfor:

4. maj: Tropsmøde – Bygning af sæbekassebil til Oak City
7/5-9/5: Jubilæumsevent i gågaden + bygning af sæbekassebil.
25/5: PLAM
27/5: Divisionstropsmøde
30/5: Oak City Rally

I staben håber vi meget på at vi kan få bygget en ordentlig bil til Oak
City Rally, så muligheden for at vinde er tilstede.
Derudover er der blot at sige at vi håber forårsturneringen gik godt,
og at I er tilfredse med jeres indsats og placering!

Løber I hurtigt, det tror vi nok I gør!

Staben…
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Turen går til Skanderborg

I påskeferien var troppen på patruljekursus i Skanderborg:

Vi ankom til kurset eftermiddag lørdag d.27 marts og blev allerede
næste dag fordelt på projekter. Projekter fungerer på den måde at en
masse patruljer går sammen om at lave noget stort, i år byggede vi
en galler-by* med palisade mure og gitterport der kunne hæves.
Bag murene lavede vi alt fra buer til to-etagers bygninger*.

Der blevet smedet pile-spidse til buerne i smedjen, der blev spundet
reb ud af tyndere reb og bygget 3 meter lange balistaer. Der har
også kørt nogle andre projekter, bl.a.

Et kæmpe uindtageligt fort, et romersk senat som har diskuteret alt,
et mad projekt som har lavet god mad og spist det efterfølgende.
Kurset har især været rettet imod samarbejde i patruljen, men også
leder-egenskaber og initiativ har ligget på programmet.
Vi var selvfølgelig ikke på projekt 24/7 om eftermiddagen havde
man ca.3 timers pause hvor man lavede mad og snakkede med de
andre spejdere i ens enklave*.

Om aftenen havde man igen fri indtil næste morgen kl.:9 hvor man
skulle op og danse til Burning Bridges.
Vi var tilbage lørdag d. 3. April om aftnen og havde alle haft en
“once in a lifetime expperience”**.

*=mindre boplads for ca. 20 mennesker
**=en oplevelse man kun får en gang i sit liv



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


