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

18. årgang nr. 9 Oktober 2010

1.  B I R K E R Ø D  G R U P P E

Tre gæve tropsspejdere på Mølleåsejlads. Se mere side 2 og 10-11.

Oktober betyder efterår, PLAN og masser
af andet spejderarbejde. God fornøjelse!



2

DEADLINE
Stof til næste blad

senest
den 15. i måneden før

INDLÆG
sendes til

Anne Katrine Jørgensen
e-mail: bardunpost@gmail.com
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Tillykke siger vi alle til :

Æressiden

Fødselsdage – 1. Birkerød – oktober 2010
Fødselsdato Navn Spejdernavn Alder      Spejderår
2/10-1999 Mikkel Elk Tutu 11 1
2/10-1975 Lars Dideriksen 35 25
3/10-2001 Lucas G. Konnerup Tai  9  0
6/10-1999 Jeppe Rishek Bruun Sahi 11  1
7/10-1995 Malte Kjellerup Juhl 15  0
15/10-1980 Rud Tolstrup 30 14

Spejderår – 1. Birkerød – oktober 2010
Indmeldelsesdato Navn Spejdernavn   Spejderår
1/10-2009 Mikkel Koed Larsson Kamya     1
1/10-1989 Susanne R. Jørgensen    21
2/10-2009 Mikkel Elk Tutu     1
4/10-2007 Anton Lund Kirba     3
19/10-2002 Adam Rye Brouer     8
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Birkerød Ulve
H. Chr. Engelsens Flok1.

Hej alle ulve!
Nu begynder det at være mørkt, når vi mødes om torsdagen, men
det skal ikke forhindre os i at være ude til hele eller noget af
mødet. Det betyder, at du hver gang skal have tøj på efter vejret
og en lille lommelygte eller cykellygte med.
Der er rigtig mange, der på grund af arrangementer på deres skole
eller lejrskoleture ikke har kunnet være med alle tre gange i
september. Vi bruger derfor lidt tid i oktober på at lære det sidste
om kort og kompas, så alle kan få orienteringsmærket.
Husk altid at læse mails og melde afbud (gerne på sms) og sørg for
at spejderlommen er i orden.

Program for oktober:

Den 7. oktober:
Oktober starter med et byløb, hvor I får brug for nogle af de ting I
har lært om kort og kompas. Vi mødes på Majpladsen mellem
kirken og SuperBrugsen kl 17:00.

Den 14. oktober:
Det sker af og til, at vi har brug for kapper og vi skal lave nogle
seje af slagsen, så ingen er i tvivl om, at vi er ulvene fra 1.
Birkerød

Den 21. oktober:
Efterårsferie

Den 28. oktober:

Vi går i gang med et nyt forløb, der strækker sig ind i
november og som handler om natur.

  Store ulvehyl
  Ulvestaben
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Birkerød
Gruppe1.

“Trætte, mætte og glade…”

Så blev vi 100 år med fynd og klem! Og nu kan vi se tilbage på et
år, hvor vi har festet, sunget fødselsdagssange, råbt hurra og spist
stegte skumfiduser, slush ice og flotte kager, så det står efter –
endda også til morgenmad! Vi har holdt taler, fået gaver,
genopfrisket minder med gamle 1B-medlemmer og ledere. Vi har
hørt musik og danset buggi-vuggi! Vi har været aktive på
klatrevæggen, i svævebanen og med andre sjove aktiviteter i
Birkerød Hovedgade. Vi har holdt både et laaangt lejrbål og et
STORT lejrbål, hvor Sam Finkelstein, vores æresmedlem, beærede
os med en optræden. Vi er blevet set i aviserne og på biblioteket.

Det har været en rigtig dejlig oplevelse – og det har været en
spændende opgave for os at arbejde sammen om. Rigtig mange
mennesker har bidraget med forskellige kompetencer – lige fra
oppyntning til ledelse af de forskellige festudvalg. En stor tak til
alle, der har været med til at gøre 2010 til et år, som vi vil huske
som noget helt særligt fremover.

Nu venter efterårets spejderaktiviteter på os: lærerige møder og
aktiviteter, hyttetur for ulve, far/søn-tur for juniorer og
“kollerne”, hvor hhv. tropsspejdere og klanspejdere bor sammen i
en hytte i en uge.

Tak for festen og tak for indsatsen til alle!
Jakob og Lisbeth, Gruppeledere
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Birkerød Juniorer
         Marianne Wieses Flok1.

Hej juniorer!

I denne måned skal vi ud i skoven, lave mad og lære hvordan vi
pakker vores rygsække ordentligt.
Vi startermed et O-løb i Bistrup hegn, hvor vi skal se hvor meget
vi har lært om orientering.
Så er der JUPLAT for de største i weekenden, med Harry Potter
tema.
Så er der efterårsferie.
Vi skal tage mærker og lære omkring hvordan vi pakker vores
rygsække bedst muligt til ture.
Vi slutter måneden med en spændende Far-søn tur. Vi skal sove i
en kæmpe shelter. Lave mad over bål,  holde Halloween, hygge og
lære noget.

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 oktober måned:

Tirsdag d. 05. oktober: O-løb

Vi mødes i Bistrup Hegn for enden af Hegnsvej!

Tøj der passer til vejret. Husk varmt tøj

Lygte, kompas, kuglepen og papir.

Lørdag d. 09 – Søndag d. 10. oktober: JUPLAT

Invitation på vej.

Kun for de store juniorer.

Tirsdag d. 12. oktober: Rygsæk og mærker

Tirsdag d. 19. oktober: EFTERÅRSFERIE – INTET MØDE

Tirsdag d. 26. oktober: Rygsæk og mærker

Fredag d. 29 – Søndag d. 31. oktober: Far-søn sheltertur

Foregår i Farum. Info følger
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1.Birkerød
Trop

Hej Drenge…

Så er den første måned som tropsspejder for mange af jer gået. I
staben håber vi meget, at I har følt jer velkomne og er ved at
falde godt tilpas i jeres nye patrulje. Staben er meget stolt over at
vi nu har 3 patruljer i 1. Birkerød Trop, og håber meget at alle nye
tropsspejdere vil finde livet som tropsspejder spændende og
udfordrende! 3 nye patruljer betyder også at vi har fået nye PLAer.
Vi er sikre på at PLAerne er deres job værdig, og vil yde det
maksimale for at være et forbillede for de i andre i patruljen og
samtidig videregive deres store spejderviden!
At det nu er oktober betyder at vejret formentlig kun vil blive
koldere og vådere i denne måned! Dette betyder dog ikke at
troppen vil krybe i skjul for vind og vejr i den fine Naulakha.
Oktober måned står nemlig i knobenes og knudernes tegn, hvilket
betyder at I bl.a. skal ud og øve vinkelbesnøringer,
krydsbesnøringer, og ottetalsbesnøringer. På de vådeste og
koldeste aftener, kan I dog samles på patruljelokalerne for at øve
tømmerstik, pælestik, råbåndsknob og flagknob. Måske kunne dette
blive til en fin knobtavle? Hvilken patrulje får mon den flotteste og
den med flest knob?
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1.Birkerød
Trop

Oktober måneds emne skal ses som første del af et pionerprojekt,
der fortsætter i november. Dette vil I høre mere om i næste
nummer af Bardunen.
Patruljeleder og -assistent kurset PLAN finder også sted forskellige
steder i landet i oktober. Alle troppens PLAer skal af sted, hvilket
vi er meget glade for. Vi glæder os til at høre om jeres tur, og
håber I vil benytte jer af de erfaringer og kompetencer I får på
PLAN i det kommende spejderår. Selvom det egentlig kun er et
kursus for PLAer, vil vi i 1. Birkerød rigtig gerne sende alle vores
tropsspejdere af sted på PLAN, da vi ved hvor meget vores
spejdere får ud af sådan en tur. Vi håber meget, at I alle vil tage
mod dette tilbud til næste år!

Jeres ærede STAB…

Vigtige datoer i oktober:
2/10 – 3/10 2010: Dilleløbet
7/10 2010: Fællestropsmøde (mere info følger)
17/10 – 23/10 2010: PLAN
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Mølleåsejladsen er en årlig tilbagevendende konkurrence, hvor
spejdere i selvbyggede fartøjer tilbagelægger strækningen fra
Lyngby mølle til Rådvad.

I år var der oprettet
en ny klasse for
spejdere mellem 12
og 14 år og 3
tropspejdere fra 1.
Birkerød besluttede
sig for at tage
udfordringen op og
prøve kræfter med
Mølleåsejladsen.

En af fordelene ved
den nye klasse er, at
båden må bygges på forhånd. Spejderne byggede båden ved
Naulakha og kunne passende teste dens stabilitet og flydeevne i
bålstedet, hvor der stod en halv meter vand.

Weekenden før Mølleåsejladsen var Danmark druknet i vand, så åen
svulmede på denne dejlige augustlørdag. Vores spejdere var klar til
start og brugte ventetiden på at kigge på de andre både, som var
en hel del mindre end deres egen.
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Starten blev markeret med et skud med
en stor kanon. 1. Birkerøds båd lå bagerst
på land, men vores spejdere er vant til at
vinde og meget viljestærke, så uden store
problemer blev hele flokken overhalet og
vores båd kom først i vandet.

Efter 100 meter kom det første sted, hvor
båden skulle bæres over land, men igen
drønede drengene over stok og sten og
kom i åen længe før de andre, selv om de
havde en meget tungere båd. Det samme
skete i Fuglevad, hvor de stadig lå på en klar 1. plads.

Der blev virkelig lagt kræfter i; men ak pludselig gik det tungt og
inden længe havde vi vores helt egen ubåd. Båden sank midt i en
stor rørskov og alle hjælperne var drønet hen til næste
overbæring. Det ville have fået de fleste til at give op, men ikke
spejdere fra 1. Birkerød.

Det varede længe, før holdet fandt ubåden uden mobiltelefoner.
Båden vejede da omkring 800kg; men de fik den på land og tømt
for vand. Gaffatape på hullerne og så blev der igen lagt kræfter i.
Der måtte flere reparationer til undervejs, men give op ville de
ikke.  Båden endte på en 4. plads, hvilket er fornemt under de
vilkår.

De har til gengæld
vundet en del
erfaringer omkring
presenningkvalitet.
Også nogle fysiske
love om, at meget
rumfang kun er godt,
hvis det er luft, der
er derinde. Der er
altså god basis for at
vinde næste år.



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 Lotte Fregil 29 27 74 49
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


