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1.

Birkerød
Gruppe

Hvad er det, spejdere kan?!
Når vores klan, Bjørnene (fra 17 år og opefter), tager på
sommerlejr, så er den meget forskellig fra en hvilken som helst
anden ferietur for unge! I 2010 var Bjørnene 10 dage i Bulgarien –
og de har lovet selv at berette herom i detaljer ved lejlighed…
Forskellen består i en ambition om at gøre turen så indholdsrig og
udfordrende som muligt. De var på vandring og klatring i bjergene.
De besøgte det mest hellige sted i Bulgarien - et kloster, hvor de
overnattede, og de besøgte Sofia.
De havde bl.a. “fysiske dage” i bjergene, hvor der blev
konkurreret om, hvem der var bedst til at føre an (den grønne
trøje), bedst til at hjælpe sine kammerater (den gule trøje) og
hvem der var bedst til at klare stigningerne (den prikkede trøje). I
klosteret havde de “spirituel dag”, hvor de skulle tale sagte
sammen og deltog i en messe.
På fornem vis har de udnyttet chancen for at lære nyt og prøve
kræfter med nye udfordringer, når de stejle og stenede bjergsider
skulle tilbagelægges.
Kreativt tænkt og godt gået, Bjørne!
Jakob og Lisbeth, Gruppeledere
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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

Æressiden

Tillykke siger vi alle til :
Fødselsdage – 1. Birkerød – september 2010
Fødselsdato Navn
1/9-1986
Mads D. Nilausen
13/9-2000 Christian Fjordstrøm
16/9-1967 Morten Elk
16/9-1998 Tobias Bjerre Kold
18/9-1999 Lukas S. Vedsted
23/9-2001 Emil Thykier Lund
27/9-1995 Jeppe Englev
30/9-1999 Anders K. Christensen

Spejdernavn
Banda
Baloo
Kudo
Ferao
Barasingh

Alder
24
10
43
12
11
9
15
11

Spejderår
15
2
1
1
0
1
8
3

Spejderår – 1. Birkerød – september 2010
Indmeldelsesdato
1/9-1998
1/9-1985
2/9-1993
4/9-2000
5/9-2005
5/9-2009
8/9-2009
12/9-2009
16/9-2009
23/9-2007
24/9-2002

Navn
Anders Lønberg Rahbek
Mikkel Edelmann Thune
Emil Vejergang Bredvig
Martin Wagner
Morten Rose Wagnkilde
Jan Therp Larsen
Oliver Kronholm Thomsen
Marcus Melchior Andersen
Morten Elk
Anders Kornbeck Christensen
Victor Kjellerup Juhl

Spejdernavn
Maskot

Hui
Akka
Chil
Baloo
Barasingh

Spejderår
12
25
17
10
5
1
1
1
1
3
9
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1.

Birkerød Ulve
H. Chr. Engelsens Flok

Hej alle ulve!
Velkommen til september.
I september tager vi på vores traditionelle gruppetur, hvor vi
fredag siger ’farvel’ til de ulve, som skal rykke op og døber alle de
nye ulve. Lørdag kommer forældrene og vi skal hygge os sammen
med forskellige aktiviteter. Søndag formiddag er der blandt andet
uddeling af årsstjerner.
I september begynder det allerede at blive lidt tidligere mørkt,
men det skal ikke forhindre os i at gå på opdagelse i Bistrup Hegn.
Vi skal nemlig arbejde med emnet ’kort og kompas’ –
det nogle kalder orientering. Vi skal finde vej ved at
bruge kort og kompas, prøve at finde poster i skoven
(også når det er lidt mørkt) og lære at man ikke kun
kan bruge en gps i bilen. Husk lommelygte. Hvis du
kommer alle tre gange, får du orienteringsmærket.
I september er der også Spejderhjælpsuge. Da Spejderhjælpen
startede for 50 år siden var mottoet ’Raske børn hjælper syge
børn’, men i dag er det blevet til ’rige børn hjælper fattige børn’.
Du kan tjene penge ved for eksempel at slå græs,
vaske op, tømme skraldespand eller måske samle
æbler op hos naboen. Du kan også vælge at give
nogle af dine lommepenge. De penge, spejdere i
hele Danmark samler ind, vil blive brugt til at
skoler i Burma. Alle, der tjener penge, får uanset
beløbets størrelse, et flot mærke til uniformen.
Man kan læse meget mere om Spejderhjælpen på
www.spejderhjaelpen.dk/.
Store ulvehyl
4 Ulvestaben
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Birkerød Ulve
H. Chr. Engelsens Flok

Program for september:
Torsdag den 2.:
Intet møde
Fredag til søndag den 3. – 5.:
Colleruphus (gruppetur)
Torsdag den 9.:
Vi laver nye bander og udnævner bandeledere og –assistenter.
Bagefter skal I på et spejderløb hvor I bliver udfordret på mange
forskellige måder.
Torsdage den 16., 23. og 30.
Vi skal alle tre torsdage være i Bistrup Hegn. Mødested er Bistrup
hus (indkørsel fra Bistrupvej ad Bistrup Hegnsvej lige over for
Skovgårdsvej).
Halvårsprogrammet ligger på hjemmesiden www.1b.dk under
minier og alle ulvene får eller har fået et med hjem. Husk at sætte
et stort kryds i kalenderen ved den første weekend i november,
hvor vi tager på hyttetur.
Husk altid:
• at læse mails og
• at melde afbud (gerne på sms)
• tøj og sko efter vejret til alle møder
• at spejderlommen skal være i orden
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1.

Birkerød Juniorer
Marianne Wieses Flok

Hej juniorer!
Velkommen til alle de nyoprykkede. Vi glæder os, til at lærer jer
rigtigt at kende.
Tak for en veloverstået gruppetur. Det har været rigtig dejligt, at
kunne fejre gruppens 100 års fødselsdag sammen med hele
gruppen.
September kommer rigtig til at stå i spejder åndens navn. Vi skal
blandt anden lærer hinanden at kende, lave mad i det fri og lærer
om kort og kompas, samt holde et forældremøde
Forældremøde:
Vi håber på at se rigtig mange forældre til dette mødet, da det er
vigtigt for os i lederstaben, at få vendt nogle punkter og få ansigt
på jer.
Vel mødt!
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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1.

Birkerød Juniorer
Marianne Wieses Flok

Program for september måned:
Fredag d. 3. - søndag d. 5 september: Gruppetur
Mødes ved vores hytte. Husk cykler!
Læs invitationen!
Tirsdag d. 7. september: Sammenrystning + forældremøde
Forældrene møder kl. 19:45.
Tirsdag d. 14. september: Mad udendørs
Tirsdag d. 21. september: Orientering
Husk kompas!
Tirsdag d. 28. september: Orientering
Husk kompas!
Mange spejder og jule hilsner fra
Rikki og resten af juniorstaben

7

1.

Birkerød
Trop

Hej Drenge
Allerførst tak for en fremragende sommerlejr, hvor unge landkrabber
blev til fuldvoksne sømænd, og hvor vandrestøvler og rygsæk for en
tid blev byttet ud med skøder, sejl og sværd og ikke at forglemme de utroligt stramme redningsveste.
Desuden bringer vi på opfordring brevkassens sidste indlæg:
“Kære brevkasse. Hvad sker der når en sailor går i land, og i
hvilken retning går han?”
Dette gode spørgsmål har vi ladet være emnet for september måned,
der står i kortets og kompassets tegn. Som sailor er det nemlig vigtigt
at kunne navigere! Med spejderfærdighederne i orden vil I kunne
besvare elementære navigationsspørgsmål som:
- Hvilken retning er nord?
- Hvorfor man aldrig spiller landkort
- Hvorfor stierne igennem søerne altid er vandrette
- Hvordan man finder vejen til pigerne fra Palnatokes hjerter
September indledtes desuden med den årlige gruppetur, hvor vi
markerede gruppens 100 års jubilæum og kunne byde velkommen til
en masse nye tropsspejdere. Vi håber, I bliver glade for at være i
troppen. I troppen får I stor indflydelse på spejderarbejdet og
mulighed for at lave det, som i brænder for og finder spændende. Grib
chancen til at sætte jeres præg på tropsarbejdet!
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1.

Birkerød
Trop

I tropsstaben ser vi frem til et spændende og udfordrende efterår.
STABEN
P.S. Husk at det er troppens tur den 11. september til at køre
Spildop. Jeppe er ansvarlig for at skaffe folk og chauffør.
P.P.S. Husk at holde jer orienteret på mail og på hjemmesiden. I
kalenderen på hjemmesiden kan i finde en oversigt over de
kommende arrangementer.

9

Birkerød
Bjørne
Bjørnene har hjulpet en ny gruppe i Farum på vej, været på en strålende
sommerlejr i Bulgarien og har netop vist København, hvad spejderarbejde
handler om.
Lilje Gruppe
Lilje Gruppe er nyligt startet i Farum. De er en gruppe med ca. 50 pct. etniske
danskere, som har haft brug for hjælp til, hvordan man laver rigtigt
spejderarbejde, gode møder og alt, hvad der dertil hører. Bjørnene har hjulpet
dem i gang. I et forløb før sommerferien viste vi dem gennem forskellige møder
nogle basale spejderfærdigheder. Lilje Gruppe har muligvis brug for mere
uddannelse i dette skoleår.
Bulgarien
Sommerlejren i år var fyldt med sydøsteuropæisk stemning, god gejst, smuk
natur, 6, 38°, spændende kultur og enorm udvikling af klanen individuelt og
socialt. Hele vores tur var præget af godt samvær, lige fra vi manglede tre
rygsække i Sofia til vi var så langt ude, at vi ikke engang vidste, om vi kunne
finde vand. Der var ikke noget, der kunne slå os ud.
Temaet for turen var “personlig udvikling”. Inspireret af en model udarbejdet af
irske seniorspejdere var de overordnede former for udvikling “social”,
“følelsesmæssig”, “fysisk”, “intellektuel” og “spirituel” udvikling. Hver dag
blev arrangeret af forskellige bjørne i par eller gruppe for at skabe variation og
et tæt pakket program med masser af god aktivitet.
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Birkerød
Bjørne
Da vi var landet i Sofia og havde sovet gik næste dag med hurtigt at ordne det
praktiske og så fluks af sted til Rilabjergene – vi ville nødigt spilde tiden.
Rilabjergene er nødvendigvis den smukkeste natur de fleste bjørne hidtil har
set. Det er ubeskriveligt, hvordan det føles at stå på en top i 2500 m og
overskue syv forskellige søer, alle i forskelligt niveau, mens skyerne bestemmer
vejret med hård hånd. Det kunne skifte fra god sigtbarhed og smuk udsigt til
tæt tåge med regn på bare fem minutter. Det var også en stor del af
fornøjelsen. Vejrmæssigt lagde vi også hårdt ud med massiv regn i tre timer på
hejkens første dag med 600 højdemeter stigning. Fællesbilledet er taget
morgenen derpå, da humøret var klar til “fysisk dag”. Her gik den gule trøje til
dagens bedste hjælper, Rasmus, der bar de trættes rygsække, når ikke de egne
25 kg føltes tunge nok. Vi var igennem mange grænseoverskridende
udfordringer, som styrkede tilliden og ikke mindst selvtilliden.
Undervejs på hejken satte det monotone dagsprogram og den rå, smukke natur
os som gruppe ind i en sindsstemning, der vel kan beskrives som meditativ.
Hejken mundede ud i et besøg på Rila klostret – Bulgariens helligste sted. Dette
var “spirituel dag”. Ved klostret skulle vi udføre meditative øvelser, som
krævede enorm ro og indlevelse. Da størstedelen af bjørnene blev stærkt
følelsesmæssigt henrevet af øvelsen, viste det sig virkelig, hvor meget vi stoler
på hinanden, og hvor stærke vi er sammen.
Herefter stod rejsen på kulturoplevelser og lidt adventurespejd. Vi boede i et
fattigt område på campingplads og så et noget andet Bulgarien. Samme dage var
vi til canyoning, hvor man bevæger sig gennem en kløft fyldt med vand og laver
udspring fra forskellige klipper ned i naturlige bassiner.
Endeligt så vi igen Sofia og oplevede byens studerende ungdom. Det havde
været en rejse med oplevelser på alle niveauer.
Vi Kan, Hvad Vi Vil
D. 14. August var Birkerød Bjørne i spidsen for et projekt under DDS
Seniorudvikling. “Vi Kan, Hvad Vi Vil” gik ud på, at danskerne skulle opdage,
hvad seniorspejdere duer til. Vi havde sammen med Tuliklan fra 1. Holte Gruppe
lavet en plan for dagen, hvor vi på Axeltorv byggede et 7 m højt raftetårn med
saftevandsslange hele vejen ned, satte klatrevæggen op, spillede twister, stegte
bacon, malede og legede med fremmede interesserede. Alt i alt en strålende
oplevelse.
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TELEFONLISTE
Ravnsholt Divisions hjemmeside: www.ravnsholt.dk

1. Birkerød Gruppe – www.1b.dk
Ulve

Juniorer

Trop

Mohawk
Sioux

Minileder
Miniassistent
Miniassistent
Juniorleder
Juniorassistent
Juniorassistent
Juniorassistent
Tropsleder
Tropsassistent
Tropsassistent
Tropsassistent
Tropsassistent
Patruljeleder
Patruljeassistent
Patruljeleder

Patruljeassistent
Patruljeassistent
Bjørnene Klanleder
Klanleder
Klanassistent
Bardunen Redaktør
Udsendelse
Bestyrelse Gruppeleder
Gruppeleder
Formand
Kasserer
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Naulakha Vedligehold
Udlån

Mobil

Lene Friis (Pudmini)
61 28 38 09
Kasper Munk
23 99 12 99
Britta Feusi Ludvigsen (Raksha) 26 55 07 95
Rasmus Rahbek (Rikki)
28 59 57 52
Morten Elk
20 29 75 05
Martin Michael Hansen
61 35 93 10
Anders Rahbek
30 42 09 54
Mads Danvad Nilausen
22 95 63 03
Jonas Håkan-Mose
22 95 16 91
Rud Tolstrup
26 21 61 41
Kristian Dreholm
26 73 76 22
David Hansen
61 35 31 77
Emil Bonne Kristiansen
29 82 26 45
Christian Cletus Friis
27 50 60 09
Jeppe Englev
24 81 02 36
Adam Rye Brouer
Theis Dahl Villumsen
Frederik Rom
Victor Kjellerup Juhl
Jeppe Arnsdorf Pedersen
Anne Katrine Jørgensen
bardunpost@gmail.com
Grethe Holm
Jakob Braad
Lisbeth Garly
Lars Nissen
Camilla Kornbeck
Annemarie Jensen
Per Ludvigsen
Birger Ringstoft Leth
Martin Reland
Per Bonne Jørgensen
Jens Rahbek
Annemarie Jensen
hytteudlaan@1b.dk

Fastnet
45 81 60 09
45 66 27 02
45 81 22 70
45 82 80 93
48 25 23 61
45 82 09 54

45 53 38 79
45 81 60 09
45 81 31 19
45 82 35 19
45 81 15 85
26 35 33 05 45 82 33 05
40 27 26 08 45 81 52 47
23 63 30 75
61 70 45 81
29 72 83 82 36 46 83 82
28 70 71 09 45 81 71 09
40 41 62 65
22 95 16 19 45 82 46 42
28 73 01 01 45 81 60 09
45 81 57 07
28 59 57 53 45 81 22 70
41 20 81 58 45 82 61 68
40 29 25 35 45 81 27 68
40 53 51 81 45 82 88 81
29 82 66 77
45 82 09 54
28 59 57 53 45 81 22 70

