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God sommer

Tillykke siger vi alle til :
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Fødselsdage
Fødselsdato
01/06-2002
06/06-1986
09/06-1997
11/06-2002
16/06-2001
23/06-2000
23/06-1982
23/06-2001
24/06-1988
24/06-2000
24/06-2001
27/06-1988

- 1. Birkerød - Juni 2010
Navn
Andreas Emil Engel Munch
Jonas Håkan-Mose
Lucas Kriegel
William Bülow Donner
Mathias Holm
Marcus Fokdal Hansen
Sune Ingvardson
Gustav Emil Linde
Anders Lønberg Rahbek
Max Peter Lundstrøm
Bjørn Søndergaard
Rasmus Alexander Rahbek

Fødselsdage
Fødselsdato
02/07-1985
05/07-2001
08/07-1973
12/07-2000
14/07-1998
15/07-2002
21/07-1988
23/07-2001
23/07-2001
30/07-1998

- 1. Birkerød - Juli 2010
Navn
Emil Vejergang Bredvig
Theo Meilstrup
Kasper Munk
Julius Rose Wagnkilde
Christian Torpegaard Hansen
Victor Sommer
Nicolai Steenberg Myrup
Carl Nielsen
Jakob Victor Boutrup
Simon Ludvigsen

Spejdernavn Alder
8
24
Hathi
13
8
Pakka
9
10
28
Chui
9
22
Jacala
10
9
22

Spejderår
0
16
3
0
1
0
?
1
11
2
0
13

Spejdernavn Alder
25
Mang
9
37
Miko
10
Ran
12
8
22
Fossa
9
9
Tavi
12

Spejderår
16
1
28
2
0
0
12
1
0
3

DEADLINE

INDLÆG

Stof til næste blad
senest
den 15. i måneden før

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

Tillykke siger vi alle til :
Spejderår - 1. Birkerød - Juni 2010
Indmeldelsesdato
Navn
01/06-1993
Kristian Dreholm
01/06-1997
Martin Michael Hansen
01/06-2000
Christopher Wodstrup
04/06-2009
Theo Meilstrup
04/06-2009
Jakob Rosenmejr Larsen
04/06-2009
Matias B. Albretsen
04/06-2009
Casper Huu Damkjær Thøgersen
04/06-2009
Emil Sachse Andersen
14/06-2007
Lucas Kriegel
18/06-2009
Janus Rosendal Darmer
19/06-1996
Rud Tolstrup
25/06-2008
Thore Christensen

Spejdernavn Spejderår
17
13
10
Mang
1
Strix
1
Mandla
1
Duma
1
Bekko
1
Hathi
3
Mysa
1
14
Thuu
2

Spejderår - 1. Birkerød - Juli 2010
Indmeldelsesdato
Navn
Spejdernavn Spejderår
Jeppe Englev
8
01/07-2002
Nye medlemmer i 1. Birkerød - Maj 2010
Indmeldelsesdato
Navn
06/05-2010
Esben Skriver Frandsen
06/05-2010
Marcus Fokdal Hansen
06/05-2010
Lukas S. Vedsted
06/05-2010
Lucas G. Konnerup
06/05-2010
Søren Bräuner
06/05-2010
Markus Friis
06/05-2010
Rasmus Rosenmejer Larsen
06/05-2010
Christian Le Dous Hamann
06/05-2010
Andreas Emil Engel Munch
06/05-2010
Bjørn Søndergaard
06/05-2010
Jakob Victor Boutrup
06/05-2010
William Bülow Donner
06/05-2010
Daniel Therp Larsen
07/05-2010
Jakob Tange Rasmussen
08/05-2010
Victor Sommer
08/05-2010
Laurits Barild Bille
08/05-2010
Rasmus Bie

Afdeling
Hans Christian Engelsens Flok
Hans Christian Engelsens Flok
Hans Christian Engelsens Flok
Hans Christian Engelsens Flok
Hans Christian Engelsens Flok
Hans Christian Engelsens Flok
Hans Christian Engelsens Flok
Hans Christian Engelsens Flok
Hans Christian Engelsens Flok
Hans Christian Engelsens Flok
Hans Christian Engelsens Flok
Hans Christian Engelsens Flok
Hans Christian Engelsens Flok
Hans Christian Engelsens Flok
Hans Christian Engelsens Flok
Hans Christian Engelsens Flok
Hans Christian Engelsens Flok
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1.

Birkerød Ulve
H. Chr. Engelsens Flok

Hej alle ulve!
Et STORT velkommen til de nye ulve:
Andreas, Bjørn, Christian, Daniel, Esben, Jakob B,
Jakob R, Laurits, Lucas, Lukas, Marcus, Markus,
Rasmus B, Rasmus R, Søren, Victor og William
Vi håber, I bliver rigtig glade for at være med i ulveflokken.
Rasmus R. er allerede blevet døbt og hedder nu Tikki. Alle I andre
vil blive døbt på vores gruppetur, som er den første weekend i
september.
Vi skal også sige velkommen til en ny leder, Britta, som på vores
sommerlejr fik navnet Raksha. Det er navnet på Mowglis ulvemor
og det betyder ’omsorg’.
I juni måned har vi to egentlige ulvemøder. Den ene gang
fortsætter vi med det mærke, der hedder kommunikation, hvor
vi arbejder med
koder og vi skal
afslutte de
forskellige beviser
(kniv-, sav-, bål
og klar-dig-selv-)
med ’prøver’.
Til det andet
møde holder vi
vores traditionelle
sommerafslutning
med et ret så
4lækkert indhold.

1.

Birkerød Ulve
H. Chr. Engelsens Flok

Program for juni:
Torsdag den 3. juni holder vi fri for vi har lige været på minidivi
Lørdag den 5. juni er der sommerfest i Bistrup kirke (præstens
have). I tropsspejdernes bod blandt mange andre har du mulighed
for at smadre lige så mange tallerkener, som du orker.
Torsdag den 10. juni: ulvemøde med koder og beviser
Lørdag den 12. juni: overnatning for alle nye ulve i shelteren /
telt i Naulakha. Vi mødes efter frokost og skal prøve at gå efter
kort og kompas, spise lækker mad og bage snobrød. Søndag
morgen laver vi havregrød på bål og slutter af efter morgenmaden.
Invitation følger.
Tirsdag den 15. juni er det Valdemars dag og her skal vi alle
sammen sælge de små Dannebrogsflag i Birkerød gågade. Bagefter
tager vi toget til Hillerød og går i et optog med orkester og en
masse faner. Vi overværer faneoverrækkelsen på Fredensborg
Slotsplads og tager toget hjem igen. Nærmere besked om tider
følger.
Torsdag den 17. juni: det allersidste ulvemøde inden ferien. Der
er en helt fast tradition for, hvordan det foregår og du kan roligt
glæde dig.
Første møde efter sommerferien er torsdag den 19. august. Husk
også at sætte et stort kryds i kalenderen den 3. – 5. september,
hvor vi skal på gruppetur til Colleruphus. I år bliver det en ganske
særlig tur, for vi skal for tredje og sidste gang fejre vores
jubilæum.
Store ulvehyl
Ulvestaben
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Sommerlejr 2010 - Ulv og junior
12. – 16. maj på Söderåsen i Sverige
Dagbog
Onsdag den12. maj mødtes 23 ulve, 15 juniorer, 6 ledere, 6 hjælpere, 5
tropspejdere og 4 lederbørn eller i alt 59 forventningsfulde mennesker til en 4
dages sommerlejr på Söderåsen i Sverige.
Selvom det var en af de mest regnfulde maj-dage i mands minde, fik vi slået
telte op i tørrevejr. Juniorerne valgte et sted, hvor vildsvinene virkelig havde
fået vendt jorden – til gengæld var der læ, mens ulvene lagde sig strategisk i det
modsatte hjørne.
Eftersom vildsvin, når de søger efter føde, vender tørv af græsset, behøvede vi
ikke grave ud til lejrbålplads, så vi fik hurtigt gang i et lille lejrbål, hvor vi lige
mødtes og sagde velkommen. Hvad vi ledere troede, var de sidste madpakker,
blev spist og så var det sengetid.
Næste morgen var der vækning kl. 7:30 og morgensamling kl. 8. Troppen havde
rejst en flagstang til vores lille flag og så sørgede Sambhur for, at vi kom i gang
med noget morgengymnastik, inden der var morgenmad. Morgenens program
sluttede af med ’teltorden’, som Slangerne vandt.
Hele formiddagen indrettede vi
lejrplads med spildevandshuller,
køkkenborde og bålpladser.
Juniorerne havde anbragt deres
fjeldtelte i en kreds om et megastort
bålsted, mens de fire ulvebander
havde hver deres bålsted til
madlavning.
Troppen havde arrangeret olympiske
lege for os alle. Efter et
tilfældighedsprincip blev man enten
amerikaner, russer, kineser eller
franskmand. Landene dystede mod
hinanden i så forskellige discipliner
som hepning, A-bukrace, kast med
farvet djævleslim og
hjernegymnastik. Fra en selvbygget
tribune i 1½ meters højde styrede
troppen legene, som naturligvis også
havde fakkel med olympisk ild. USA
vandt den fornemme guldpokal.
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Maddommerne bedømte Pumaernes svenske pølseret som den bedste.
Fredag stod for ulvenes vedkommende i vandringens tegn. Der blev pakket
vanddunke og i ledernes tasker var der også rosiner, peanuts og ’ballekiks’. Vi
gik en 8 talsrute, hvor hver ring var ca. 10 km og lige midt i, var der frokost. 7
ulve gennemførte 10 km turen og hele 16 ulve klarede de 20 km. Der skal dog
lige med, at flere af dem havde prøvet det før.
De ulve, der gik ti kilometer, lavede mad til alle os andre sammen med Kasper
og Olav. Det kom der en meget lækker kødsovs ud af og til den fik vi naturligvis
spaghetti. Om aften holdt vi ulvedåb, hvor Britta fik navnet Raksha og Rasmus
blev døbt Tikki. Vi fejrede dåben med lækre pandekager.
Juniorerne derimod drog på hike med udstyr til overnatning og mad til tre
måltider. Turen gik til en naturlejrplads 6 km borte og vel fremme efterlod de
oppakning i tropspejdernes varetægt, men de drog ud på en 10 kilometer tur.
Tropspejderne kedede sig lidt, så de udforskede området. Det lykkedes dem at
fange en regnbueørred med hænderne i den nærliggende å, så kødsovsen kunne
suppleres med frisk fisk.
Da juniorerne kom tilbage, badede de (fleste) i søen, inden de gik i kast med
udfordringen at lave aftensmad til i alt 23 på trangia. Det var godt de havde 8
med. Natten blev for juniorernes vedkommende tilbragt i shelter, men
tropsspejderne og lederne sov
i bivuak. Næste morgen stod
regnen ned i stænger og
bagagen stod ude, så der var
nogen, der pludselig fik meget
travlt med at redde hvad
reddes kunne. Kort før frokost
lørdag kom alle tilbage til
lejrpladsen.
Lørdag morgen sov ulvene lidt
længere end de andre dage og
vågnede til lyden af regn, der
trommede på teltet. Slangerne
nægtede pure at stå op, men
ved udsigten til ikke at få
morgenmad, kom også de ud
af poserne. Planen var, at vi
skulle gøre en ’Good Turn’
eller en god gerning på centret
og da vi mødtes med lejrchef
Morten, regnede det værre
end nogensinde.
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Vi fik til opgave at rydde
kvas og grene væk fra det
stendige som adskiller
Gillastig fra nationalparken.
Der gik heldigvis ikke ret
lang tid, før regnen stoppede
og det gjorde arbejdet om
ikke lettere så dog sjovere.
Vi var enormt effektive og
nåede også at save et
nåletræ op og samle en
masse rafter, som nogen
bare havde efterladt. Da
nogle af ulvene flyttede på
en bunke kvas, åbnede de en myretue og myrerne fik vanvittigt travlt med at
bære deres æg i sikkerhed. Op af jorden dukkede en regnorm, som nogle andre
myrer straks kastede sig over og de fleste havde svært ved at løsrive sig fra
dramaet.
Efter frokost var der bandeledertræning for alle. Det startede med et lille
skuespil, hvor Kasper sammen med nogle af lederne demonstrerede tre
forskellige ledertyper: den diktatoriske, den ligeglade og den engagerede.
Bagefter gik vi ud i fire forskellige hold opdelt efter alder og talte om skuespillet
og om, hvad en bandeleders opgaver er.
De fleste havde holdt liv i deres bål fra frokosten (hvor der blev varmet
kylligenuggets), men nu skulle der blus på igen, for at vi kunne få aftensmad.
Menuen stod på stegt laks, kartofler og remouladesovs, og selvom juniorerne
valgte at lave spejderpommefritter, blev det alligevel en ulvebande, der vandt
den gyldne grydeske. Godt gået, Slanger.
Da slikboden var lukket, holdt vi lejrbål. Tobias fortalte engageret om troppens
fangst og fangstmetode dagen før, Chikai supplerede med beretningen om
begravelsen af en død kanin (eller var det en hare?) og sørme om ikke Sam
Finkelstein kom forbi.
Juniorerne og de ulve, der snart skal rykke op, fortsatte med lidt hygge ved
lejrbålet, mens de yngste ulve gik i seng og lederne gik til møde.
Næste morgen blev alle vækket kl. 7 med besked om at alt personligt grej skulle
være pakket kl. 8 og det klarede stort set alle. Efter morgenmaden begyndte den
store lejrpladsnedbrydning: alle rafter skulle bæres på plads, alle bålsteder og
spildevandshuller sløjfes, bandekasser pakkes og til sidst tog vi teltene ned.
Kl. 12 var vi færdige med dette projekt og kunne ’støvsuge’ lejrpladsen, men
det var ikke meget vi fandt. Vi spiste frokost ved den store hytte og gik
laaaaaaaaangt for at komme hen til bussen. Den første sov, allerede inden
bussen kørte og på turen mod Helsingborg var det vist kun få der ikke blundede.
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Kl. 14:45 anløb færgen Helsingør havn og efter at have fået mærker, sagde vi
farvel og drog hjem til et tiltrængt bad.
Selom vejret ikke var det bedste (læs varmeste) har det været en rigtig god tur,
hvor vi har set alt fra rød glente til elgefterladenskaber, fornemmet vildsvin,
vandret på stejle sider i Skärelid, set at lysegrønt findes i uendelig mange
nuancer, talt 200 skarnbasser, spist 15 kilo slik og mindst lige så meget
havregrød, haft et fantastisk fællesskab på tværs af aldre og prøvet patruljeliv i
sin yderste konsekvens: der er ingen aftensmad, hvis vi ikke samarbejder om
opgaven
En stor tak til alle hjælperne:
• Tropspejderne for jeres opfindsomme OL og flotte afslutningsbål + den
gode mad I lavede
• Morten H for en utrættelig indsats hos juniorerne
• Esben, Olav og Martin for alt fra at slæbe vand og affaldsække, brygning
kaffe og te over båltænding til godnathistorier
• Anne Mette for koordinering af al mad og indkøb
• Lars for husly i slottet og transport
Det var rigtig dejligt, at I havde lyst til at være med.
På vegne af Raksha, Sambhur, Rikki, Baloo og Kasper
Pudmini
PS: den sidste madpakke blev smidt ud søndag morgen
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1.

Birkerød Juniorer
Marianne Wieses Flok

Hej juniorer!
Tak for en vildt fed sommerlejr i den fantastiske svenske natur.
Det var fedt at kunne vise ulvene hvor seje i er og at I fik badet i
en sø, gået på hejk, sovet i fjeldtelte og sunget 1. Birkerøds sang
højt for alle svenskerne i Helsingborg! Så Sejt
Så er det snart sommer ferie. Men inden vi skal skilles, skal vi lige
nå at...
Holde endnu en fed lejr!
Denne gang ude ved
vores hytte med
klatring, telt opslagning,
mad over bål og HYGGE
for alle pengene. Håber
at I alle vil deltage, og
give en hånd med, så vi
rigtigt kan få lavet noget
fedt!
Ellers er der jo kun tilbage at sige GOD SOMMER!!!

10

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

1.

Birkerød Juniorer
Marianne Wieses Flok

Program for juni måned:
Tirsdag d. 1. juni: Michael
Husk ordentligt løbe-tøj og løbe-fodtøj, som passer til vejret.
Samt spejderuniform, med spejderlommen i orden
Lørdag d. 5. juni: Bistrup Sommerfest
Kom ned i præstens have ved Bistrup kirken og oplev sjove
ting. Husk uniformen! Så kommer I gratis ind.
Tirsdag d. 8. juni: Michael
Spejder uniform, med spejder lommen i orden
Fredag d. 11. - Søndag d. 13. juni: Fort Nic tur
Turen kommer til at foregå ude ved Naulakha på telt pladsen
Vi bruger hele lørdagen på at lave klatre aktiviteter
Tirsdag d. 15. juni: Valdemarsdag
Husk uniform og tørklæde!
16-18 i Birkerød Hovedgade. 18-Ca. 21-22 i Hillerød
Tirsdag d. 22. juni: Afslutning med indbagt pizza over bål
Husk at jeres forældre meget gerne må deltage til dette
arrangement.
Mange spejder og jule hilsner fra
Rikki og resten af juniorstaben
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1.

Birkerød
Trop

Hej Drenge!
Så er sommeren kommet. Det er blevet varmt og lyst. Det betyder tid
til at lege og tid til at lave nogle spændende spejderaktiviteter. Det
giver mulighed for at bygge nogle fede rafteprojekter, lave kæmpe
bål, vandre og lave udendørs lege. Det betyder også at man kan sove i
shelteren. I staben håber vi at I gør noget ekstra for at styrke jeres
gode kammeratskab, nu hvor det er sommer. Så inviter alle drengene
til at bygge et tårn, spille et slag pind, eller til at overnatte i shelteren
for en nat! Sådanne initiativer kan man få nogle super tropsoplevelser
ud af. Så tag initiativ og før ideerne om at lave noget fedt sammen ud
i livet!
Der er heller ikke længe til sommerferien er over os, og med den
følger naturligvis årets sommerlejr. Det bliver sammen med Palnatoke,
der er en pigetrop, og 1.Lillerød, der er en drengetrop. Begge er fra
Allerød. Dem kender I fra divisionen og det giver en rigtig god
mulighed for at lære nogle andre endnu bedre at kende, så I kan nyde
godt af de nye venskaber til kommende divisionsarrangementer.
I løbet af juni måned er der også Bistrup Sommerfest, hvor troppen
traditionen tro passer Det Muntre Køkken.
Vi glæder os til de fede spejderoplevelser sommer vil bringe!
Datoer i Juni:
Bistrup Sommerfest
Tropsmøde
Staben
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lørdag
mandag

d. 5/6
d. 7/6

1.

Birkerød
Gruppe

Synlighed i Birkerød!
Lørdag den 8. maj satte vi ekstra gang i Birkerød Hovedgade, da vi
markerede vores 100 års fødselsdag og samtidig holdt introdag for
drenge i ulve-alderen. De havde fået udleveret en folder om
arrangementet i skolen. Det lykkedes os at få en omtale i Birkerød
Avis tirsdagen forinden – de havde godt nok brugt et foto af FDF’erne
sammen med vores artikel, men det var vist kun os selv, der
bemærkede det, samt FDF’erne der fik et godt grin!
Vores intentioner med arrangementet var bl.a., at det skulle være
ambitiøst, synligt, nutidigt, sjovt og have fokus på spejderværdierne!
Det levede det til fulde op til!
Forud var gået nogle ledermøder med idégenerering og planlægning,
og forberedelserne stod på fra fredag aften. Kommunen havde ikke
informeret os om, at FDF’erne samme dag havde et arrangement,
men det løste sig ved at vi ændrede lidt i vores oprindelige plan.
Svævebanen i Præstegårdshaven var et tilløbsstykke, og der var kø i
hele åbningstiden. Vores seje, nye mobile klatrevæg var også et hit,
og mange børn tog turen rundt. Det lange bål tiltrak børn og voksne i
alle aldre, der nød varmen, røgduften og spiste hele vores lager af
popcorn! Ca 50 børn fik udleveret fødselsdagskort og prøvede kimsleg,
gætte antal, kaste til måls og flere andre aktiviteter, som
tropsspejderne passede. Ulve og juniorer hjalp de besøgende børn med
at lave popcorn.
Bestyrelsesmedlemmerne sørgede for at tage godt imod de besøgende
og donere flødeboller efter fortjeneste. Og lederne klarede resten –
hvilket er ikke så lidt!
En stor tak til alle, der gav en hånd for 1. Birkerøds synlighed i byen!
Og en rigtig god sommer til alle! Sikke et festligt forår vi har haft!
Jakob og Lisbeth, Gruppeledere
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Ulvene og juniorerne i samlet flok på årets fugtige
sommerlejr til Söderåsen i Sverige.
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B
Afsender
1. Birkerød Gruppe: c/o Grethe Holm, Ludvig Jensensvej 30, 3460 Birkerød
Eftersendes ikke ved vedvarende adresseændring, men tilbagesendes med oplysning om den nye adresse

TELEFONLISTE

Ravnsholt Divisions hjemmeside: www.ravnsholt.dk

1. Birkerød Gruppe – www.1b.dk
Ulve

Juniorer

Trop

Mohawk
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Bardunen
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Miniassistent
Miniassistent
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Juniorassistent
Juniorassistent
Juniorassistent
Tropsleder
Tropsassistent
Tropsassistent
Tropsassistent
Tropsassistent
Patruljeleder
Patruljeassistent
Patruljeleder

Lene Friis (Pudmini)
Kasper Munk
Britta Feusi Ludvigsen (Raksha)
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Morten Elk
Martin Michael Hansen
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David Hansen
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