
Bardunen

D E T  D A N S K E  S P E J D E R K O R P S

18. årgang nr. 7 August 2010

1.  B I R K E R Ø D  G R U P P E

Sommerferien er veloverstået, og det er endelig blevet
tid til at komme i gang med spejderaktiviteterne igen.

Nyt spejderår
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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

Sct. Georgs Gildet kalder

Spejderledere og alle forældre, der har været  spejdere,
eller som går ind for spejdersagen.

Har du lyst til at møde os, så holder vi

Åben gildehal

v/ Dorothea Gerner hytten, Hestkøb Vænge nr. 2 (bag kolonihaverne)

Mandag d. 23. august 2010 kl. 19

Efter gildehallen bliver der en orientering om gilde ideen.

Derefter er bålet klar til bålmad.
Medbring selv kød og drikkevarer. Gildet sørger for tilbehør.
Husk siddeunderlag og tøj på efter vejret !

Tilmelding senest d. 18. august til: Susanne Høien, tlf. 45816065
             mob. 30502655

Mail: hoien@post9.tele.dk

På gensyn
Sct. Georgs Gildet i Birkerød
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Tillykke siger vi alle til :

Fødselsdage - 1. Birkerød - August 2010 

Fødselsdato   Navn  Spejdernavn  Alder  Spejderår
02/08-1999 Thomas Conrad Tjo 11 3 
03/08-1976 Lasse C H Nielsen 34 25 
06/08-1987 Jeppe Arnsdorf Pedersen 23 12 
11/08-2000 Peter Lishmann Nielsen Nanu 10 2 
11/08-1999 Jan Therp Larsen Hui 11 0 
12/08-1966 Kristian Barlebo 44 2 
12/08-1999 Morten Rye Brouer Pukeena 11 3 
13/08-1958 Lene Friis Pudmini 52 3 
13/08-1985 David Hansen 25 17 
17/08-2000 Thore Christensen Thuu 10 2 
22/08-1984 Lasse Arnsdorf Pedersen 26 18 
22/08-2000 Olav Eika Jørgensen Bingo 10 2 
23/08-2001 Carl Bellers Madsen Glip 9 1 
26/08-1992 Frederik Abildgaard Rom 18 11 
 

Spejderår - 1. Birkerød - August 2010 

Indmeldelsesdato   Navn   Spejdernavn   Spejderår
01/08-1995 Mads Danvad Nilausen 15 
01/08-1985 Lars Dideriksen 25 
01/08-1998 Andreas Esmann-Jensen 12 
01/08-1996 Rasmus Alexander Rahbek 14 
01/08-1998 Jeppe Arnsdorf Pedersen 12 
01/08-1993 Jonas Håkan-Mose 17 
01/08-1993 David Hansen 17 
01/08-2002 Emil Bonne Kristiansen 8 
01/08-2000 Eske Wesenberg Kjær 10 
19/08-1992 Mads Rønnest 18 
20/08-2009 Ulrik Kjær Tjeik 1 
20/08-1992 Lasse Arnsdorf Pedersen 18 
24/08-1985 Jakob Braad 25 
24/08-1985 Rune Jørgensen 25 
27/08-2009 Magnus Bergstrøm Simba 1 
 

Nye medlemmer i 1. Birkerød - Juni 2010 
Indmeldelsesdato   Navn   Afdeling 
11/06-2010 Adam Bøttcher Haupt-Hansen Hans Christian Engelsens Flok
11/06-2010 Sam Mobaraki Hans Christian Engelsens Flok
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Birkerød Ulve
H. Chr. Engelsens Flok1.

Hej alle ulve!
Velkommen tilbage efter en forhåbentlig dejlig sommerferie.
Her i august skal vi gøre vores forskellige beviser færdige:

Bålbevis: ulve, der skal rykke op
Klar-dig-selv bevis: ulve, der er startet i 3. klasse
Savbevis: ulve der ikke har beviset

Husk at spejderlommen altid skal være i orden og for de ulve, der
skal tage klar-dig-selv bevis, vil det blive checket. Man kan kun få
beviset, hvis lommen er OK til begge møder.
Hvis I ikke allerede har fået det, er halvårsprogrammet på vej, så I
kan se alle de spændende ting vi har tænkt os, vi skal lave i
efterårsmånederne.

Program for august:
19. august: Beviser og afslutning af kommunikationsmærket. I

får invitation til gruppeturen med hjem
26. august: Beviser. Husk tilmelding og betaling for gruppeturen
Program for starten af september:
2. september: Intet møde fordi vi skal på
3. – 5. Colleruphus (gruppetur). Her skal vi sige ’farvel’ til

de 20 ulve, som skal rykke op og der er 19 ulve, der
skal have spejdernavn – spændende. Turen er
samtidig sidste gang vi fejrer vores jubilæum.

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

Om at melde afbud
Ulvene får en mødeknap, når de har været til 10 møder i træk,
men ordningen tillader, at man er væk til enkelte møder. Hvis man
(og her er der jo i høj grad tale om ulvenes forældre) ikke melder
afbud, tæller møderne forfra. Er man nået til møde 8 eller 9, er
det ret ærgerligt at skulle begynde forfra igen. Dette er ulvenes
incitament til at melde afbud.
Hvorfor:
Der er forskellige grunde til, at det for os ledere er vigtigt, at der
bliver meldt afbud:

• hvis vi ikke ved, hvem der kommer, risikerer vi at vente
forgæves på nogen

• vi kan planlægge bedre møder
Hvordan:
Man kan melde afbud på sms til en af ulvelederne eller på mail til
ulveleder @1b.dk. Telefonnumre findes på www.1b.dk under
minier eller bagsiden af Bardunen
Hvornår:
Så tidligt som muligt
Vær opmærksom på, at ingen af ulvelederne læser mails efter kl.
16 torsdag, så i virkeligheden er et afbud på mail efter dette
tidspunkt ikke ‘gyldig’.
Sms afbud kan benyttes helt frem til kl. 17 torsdag.
Disse meget sene afbud opfylder imidlertid ikke vores ønske om at
kunne lave så godt spejderarbejde som muligt, så det ville være
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Birkerød Ulve
H. Chr. Engelsens Flok1.

rigtig godt, hvis I meldte afbud så snart, I ved det. Det gælder
især, når afbuddet skyldes et arrangement på skolen, som man jo
som regel kender til længe i forvejen. Her er det heller ikke
tilstrækkeligt at gå ud fra, at hvis en fra klassen melder afbud, at
vi er klar over hvilke andre drenge, der heller ikke kommer.
Af og til får vi en sms: ‘Marcus kommer ikke i aften’ men hvilken
Marcus (af de 6 mulige) er det lige? Så skal vi slå mobilnummeret
op og med lidt held kender vi det..., så hvis I kunne overtales til
at bruge spejdernavne, ville det hjælpe os meget.
Andre gange kommer et afbud uden begrundelse, hvor det f.eks.
viser sig, at det handler om at være blevet drillet i skole /SFK og
at man ikke orker at møde de samme drenge til spejder. Det vil
være nyttigt at kende årsagen, for så kan vi jo sørge for, at de
pågældende drenge måske ikke er i bande sammen fremover.
Fra tid til anden sker det, at en ulv holder sin fødselsdag for
klassen en torsdag. Det er selvfølgelig helt OK, når det er på
dagen, men i andre tilfælde skal I lige overveje, at I stiller de
drenge, der gerne vil begge dele, overfor et vældig svært valg.

Mange hilsener
Kasper, Raksha og Pudmini
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Birkerød Juniorer
         Marianne Wieses Flok1.

Hej juniorer!

Håber I har haft en fantastisk sommer. Det danske sommervejr kan
man helt sikkert ikke klage over.

Nu går vi ind i en ny sæson! Her i august måned tager vi den stille
og roligt, da vi skal forberede os på de kommende nye juniorer.
Vi skal starte med et opstarts-møde med hygge og leg. Så skal vi
også bygge vores egen tømmerflåde og prøve den af!

Til sidst skal vi planlægge nogle af de kommende møder, så de nye
føler sig velkomne og synes det er sjovt at være junior.

De nye rykker op på vores gruppetur d. 3-5 september 2010, som
foregår på Colleruphus i gl. Holte. Hvis I ikke allerede har fået jer
tilmeldt, så se at få gjort det i en fart! Det bliver stort og sjovt,
for vi skal fejre vore 100 års jubilæum med hygge, leg og stor fest!

Vi glæder os til at se jer alle til en ny sæson, og til vores gruppetur
som bliver STOR!

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

Mange spejder og jule hilsner fra
Rikki og resten af juniorstaben
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Birkerød Juniorer
         Marianne Wieses Flok1.

Program for august:

Tirsdag d. 10. august: Opstart og hygge

Tirsdag d. 17. august: Tømmerflåde

Tirsdag d. 24. august:
Tømmerflåde

Vi mødes ved Birkerød roklub!

Tag en vindtæt jakke og varmt
tøj med.

Tirsdag d. 31. august:
Planlægning
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Birkerød
Gruppe1.

Et nyt spejderår begynder…

Nu er vi klar til at hvæsse dolken, stoppe med at rense neglene og
starte på et nyt spejderår! Først og fremmest siger vi velkommen til
vores nye ulve, der allerede er godt i gang med at lære de mange
ulvefærdigheder – og til deres forældre… Vi siger også velkommen til
de nye ledere, der starter hos os her efter ferien: det er Kun (der er
indoneser) og Lotte, der begge starter hos juniorerne i løbet af nogle
måneder.

Det nye spejderår byder på:

- masser af spændende, sjove og lærerige spejderaktiviteter
sammen med spejderkammerater og ledere

- en forrygende fest på Colleruphus (se andetsteds i bladet) hvor vi
skal feste med hinanden for fuld skrue - efter at have holdt
fødselsdag for både gruppens venner, bekendte og
samarbejdspartnere samt for Birkerøds indbyggere

- forberedelser til Grønlandsturen næste år (for trop, klan og
ledere) samt til Verdensjamboreen i Sverige, hvor nogle skal
med som deltagere, andre som ledere

- arbejdet med et stort overdækket område, som skal bruges til
udendørs spejderarbejde, når solen skinner for meget (!) eller
det regner eller sner

- redesign af vores gruppeblad

Vi glæder og til at se jer igen og komme i gang!

Jakob og Lisbeth, Gruppeledere
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1.1 .1 .1 .1 . Birkerød Gruppe inviterer!Birkerød Gruppe inviterer!Birkerød Gruppe inviterer!Birkerød Gruppe inviterer!Birkerød Gruppe inviterer!

Kom til 100 års FESTKom til 100 års FESTKom til 100 års FESTKom til 100 års FESTKom til 100 års FEST -  -  -  -  - medmedmedmedmed

! 100 spejdere100 spejdere100 spejdere100 spejdere100 spejdere
! 100 bålkyllinger og100 bålkyllinger og100 bålkyllinger og100 bålkyllinger og100 bålkyllinger og
! 100 kager 100 kager 100 kager 100 kager 100 kager ……………uhmmmmuhmmmmuhmmmmuhmmmmuhmmmm!!!!!

- på Colleruphus v/ Gl. Holte- på Colleruphus v/ Gl. Holte- på Colleruphus v/ Gl. Holte- på Colleruphus v/ Gl. Holte- på Colleruphus v/ Gl. Holte
Weekenden den Weekenden den Weekenden den Weekenden den Weekenden den 3. – 5. september 20103. – 5. september 20103. – 5. september 20103. – 5. september 20103. – 5. september 2010
Gruppetur for alle spejdere og deres familier!Gruppetur for alle spejdere og deres familier!Gruppetur for alle spejdere og deres familier!Gruppetur for alle spejdere og deres familier!Gruppetur for alle spejdere og deres familier!

For både spejdere og deres familier bliver dette en særlig
weekend.

Først og fremmest skal vi fejre at 1. Birkerød fylder 100 år,
derfor vil der på vores traditionsrige gruppetur til
Colleruphus, bliver gjort ekstra meget for at alle får nogle
sjove, hyggelige og gode oplevelser med hinanden, både
spejderen imellem og spejderne og deres familier sammen.

Forældrene har mulighed for at sove indendørs i sovesale. –
der er madrasser.

MedbringMedbringMedbringMedbringMedbring:
Reglementeret cykel og cykelhjelm
Madpakke og drikkevarer til fredag aften
Udstyr til overnatning i telt
Tøj og sko efter vejret
Penge til sodavand
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Programmet for Weekenden ser altså sådan ud:

Fredag kl. 17.00 Spejdere og ledere mødes ved Naulakha,
hvorfra vi cykler til Colleruphus. (Bagagen bliver
transporteret separat i biler.)

Fredag aften Aftensmad og teltopslagning
Oprydning til hhv. junior og trop
Pandekager og derefter i soveposerne

Lørdag formiddag Aktiviteter for spejderne og tid til leg, sjov og
hygge

Lørdag kl. 14.00 Forældre og søskende ankommer, -
medbringende kage - VIGTIGT!!
Vi spiser lidt sundt og lidt sødt, hilser og hygger
Vi ser billeder fra året
Vi har sjov og udfordrende aktivitet for
spejderne og deres familier
Bålkyllinger og tilbehør tilberedes af frivillige

Lørdag ca. 18.00 Festlig stemning og aftensmad
Vi spiser de 100 festlige kager
Vi har festligt Lejrbål – med overraskelse..
Spejderne skal i soveposerne
Fortsat fest for lederne og forældre

Søndag formiddag Aktiviteter for spejderne og oprydning
Frokost
Uddeling af årsstjerner og turafslutning

Søndag kl. 14.30 Vi er tilbage ved Naulakha ca. på dette
tidspunkt.
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1.1 .1 .1 .1 . Birkerød GruppeBirkerød GruppeBirkerød GruppeBirkerød GruppeBirkerød Gruppe

Priser:Priser:Priser:Priser:Priser:
spejdere Hele turen 150 kr
Forældre og søskende Aftensmad lørdag:

voksen 60 kr
børn 30 kr
Morgenmad  søndag 10 kr
Frokost søndag 20 kr

Hvor:Hvor:Hvor:Hvor:Hvor:
colleruphus – Høje Sandbjergvej 11, Gl. Holte
Biler skal parkeres på parkeringspladsen på hjørnet af Gl.
Holtevej og Høje Sandbjergvej. Der er ca. 10 min. gang til
hytten fra parkeringspladsen.

På gensyn til 1. Birkerøds 100 års FødselsdagsPå gensyn til 1. Birkerøds 100 års FødselsdagsPå gensyn til 1. Birkerøds 100 års FødselsdagsPå gensyn til 1. Birkerøds 100 års FødselsdagsPå gensyn til 1. Birkerøds 100 års Fødselsdags
Gruppetur !Gruppetur !Gruppetur !Gruppetur !Gruppetur !

Med spejderhilsner fraMed spejderhilsner fraMed spejderhilsner fraMed spejderhilsner fraMed spejderhilsner fra
Bestyrelsen og lederne i 1. BirkerødBestyrelsen og lederne i 1. BirkerødBestyrelsen og lederne i 1. BirkerødBestyrelsen og lederne i 1. BirkerødBestyrelsen og lederne i 1. Birkerød
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Tilmelding - Tilmelding - Tilmelding - Tilmelding - Tilmelding - afleveres til ulve/junior/trop/klan-lederne
 SENEST torsdag den 26. august 2010.

Spejdernavn:_____________________Spejdernavn:_____________________Spejdernavn:_____________________Spejdernavn:_____________________Spejdernavn:_____________________

Flok/trop/klan:_____________Flok/trop/klan:_____________Flok/trop/klan:_____________Flok/trop/klan:_____________Flok/trop/klan:_____________

Jeg vedlægger 150 kr. til gruppeturen ___

Mine forældre og søskende kommer:
Aftensmad lørdag, voksne- antal _______ børn, antal  ________
Morgenmad søndag, antal  ________
Frokost søndag antal    ________

 - der vedlægges i alt kr ______________

Mine forældre vil gerne give en hånd med (1- førsteprioritet
og 2- andenprioritet):

____ at cykle med på udturen (der er brug for 3-4)
____ at cykle med på hjemturen (der er brug for 3-4)
____ at give en hånd i køkkenet lørdag eftermiddag /aften

 (der er brug for 6-7)
____ at medbringe hjemmebagt brød
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Gæve sommerdrenge
kaster sig gladeligt ud i
alverdens udfordringer.
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Som altid er der mange
flere billeder fra
sommerens
spejderaktiviteter på
hjemmesiden
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 Britta Feusi Ludvigsen (Raksha) 26 55 07 95 45 66 27 02

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 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


