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Bardunen er et gruppeblad for alle spejdere i 1. Birkerød Gruppe 
Deadline: Den 15. i måneden før Redaktør: Anne Katrine Jørgensen, bardunpost@gmail.com
Layout: Rasmus Rahbek Forsidebillede: Blå bande har tegnet to ulve, der tænker på KAFSU 
(kammeratskab, ansvar, friluftsliv, sjov og udfordringer).

Grøn bandes tegning foregår i Naulakha, hvor en spejder får næseblod og en 
anden spejder straks hjælper.

Rød bande viser, hvordan en blå spejder hjælper en fodboldspiller, der er 
kommet til skade.
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Tillykke

  Nina Mørch Petersen

6. Dorte Lund 43 år   1
26. William Andersen Numa 10 år   0

25. Marit Jørgensen   1
25. Kim Jørgensen   1

Fødselsdage 

Spejderår 
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Ulve
Hans Christian Engelsens Flok

Hej alle ulve!
I hele januar har vi arbejdet med spejderloven med særligt fokus 
på venskab og det at være gode kammerater. Arbejdet har blandt 
andet resulteret i fi re fl otte tegninger / tegneserier, som (hvis de 
ikke allerede er i dette nummer), vil blive trykt i de næste numre 
af Bardunen.

For at være sikre på at alle i banden kender navnene på 
hinanden, har vi spillet huskespil og vi har også lært noget om 
spejdere i andre lande, spejdernes historie og om lidt om vejr og 
klima.

Vi har i slutningen af hvert møde 
’udfyldt’ bandernes KAFSU-
metre og det har sommetider givet 
anledning til eftertanke.

KAFSU står for:

 ■ Kammeratskab

 ■ Ansvar

 ■ Friluftsliv

 ■ Sjovt

 ■ Udfordrende

og det skulle gerne være sådan, 
at der er lidt af hver ved alle 
spejderarrangementer.

Februar byder på året første tur med overnatning, der er 
vinterferie og vi skal holde grupperåd, hvor de fi re bander vil 
optræde. 
Den 22. februar er en særlig dag for spejdere i hele verden. 
Spejderbevægelsens stifter, Robert Baden-Powell og hans 
kone Olave var begge født den dag, og spejdere fra  hele 

Gul bande har tegnet hvor galt det kan gå på en skaterbane. 

Straks efter kommer et par spejdere og yder førstehjælp.

5

verden sendte naturligvis fødselsdagskort og gaver til 
spejdercheferne.Olave opfordrede til, at spejderne i stedet 
for at bruge penge til frimærker, skulle samle pengene 

sammen og bruge dem til et godt formål. I 1932 blev 
Thinking Day Foundation (Tænkedagsfonden) grundlagt og 
spejderes bidrag blev samlet sammen.

Der fi ndes spejdere i næsten alle lande, men ikke alle 
spejderkorps har det lige så nemt, som vi har det, så der er 
stadig behov for, at vi i de rige lande støtter spejderarbejdet i de 
fattige lande med for eksempel hjælp til at udgive bøger, til at 
uddanne ledere eller til at købe udstyr.

Mange hilsener Ulvestaben

Gul bande har tegnet hvor galt det kan gå på en skaterbane. 

Straks efter kommer et par spejdere og yder førstehjælp.

KALENDER
Februar

Torsdag d. 3.: Intet møde
Fordi vi skal på...

Weekend d. 5. – 6.: Vintervandring
I har forhåbentlig allerede tilmeldt jer

Torsdag d. 10.: Ulvemøde
Vi skal øve os på spejderlovsteater

Torsdag d. 17.: Intet møde
Vinterferie

Torsdag d. 24.: Ulvemøde/grupperåd
kl. 18 – 20 med mulighed for spisning fra kl. 
17:30. Mens de voksne er til grupperåd, holder 
vi en mini-tænkedagsaften. Husk en lygte og at 
have spejderlommen i orden
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Juniorer
Marianne Wieses Flok

Hej juniorer
Så er det blevet februar, det er ved at blive lysere og vi skal 
derfor for alvor i gang med at træne til Oak City Rally. Fra nu af 
og til juni starter vi alle måneder med at træne.

Første træningsmøde foregår i Birkerød 
Svømmehal vi starter kl. 18:00. Her skal vi 
lege, have det sjov og få rørt os en masse. 
Det er altid sjovt at være i svømmehallen.

Så skal vi blive eksperter i knob og 
besnøringer. I skal kunne binde alle de knob I 
lærer på ryggen. Inden mødet skal I øve jer på 
Firknob (det I binder på tørklædet).

Februar er en 
årets korteste 
måned, men alligevel skal vi 
også have en vinterferie i uge 7. 
Det er bare hårdt ikke at skulle 
til spejder i en hel uge!

Vi slutter februar af med 
et rigtigt nørd brag af 
naturvidenskab. Vi er 
heldige at have nogle 
super juniorledere, der 
bare er rigtig gode til 
det med videnskab og 
eksperimenter. 

Sådan binder du fi rknob

  Morten Elk

  Morten Elk

Juniorerne var en tur på 
Experimentarium i efteråret og 
lavede en masse sjove forsøg.
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I skal virkelig glæde jer til disse spændende og lærerige møder.

Alt i alt - det bliver vist en rigtig fed februar måned med masser af 
sjove spejderaktiviteter!

Mange spejderhilsner

Rikki og resten af juniorstaben 

  Morten Elk  Morten Elk

KALENDER
Februar

Tirsdag d. 1.: Træning i Birkerød svømmehal
Mød op ved svømmehallen kl. 18:00. Husk 
svømmetøj!

Tirsdag d. 8.: Knob og besnøringer
Husk at øve jer på fi rknob

Tirsdag d. 15.: Intet møde
Vinterferie

Tirsdag d. 22.: Eksperimenter
Medbring tøj der kan tåle lidt af hvert
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Troppen

Hej Drenge!
Januar nu gået op i fl ammer og i stedet er det blevet februar. 
Forhåbentlig har I alle lært at lave bål og ild på mange 
forskellige måder. Vi ser frem til tropsmødet d. 3/2, hvor der skal 
konkurreres i disciplinen Fire Master! 

Da det nu er februar betyder det, at der nu er under et halvt år 
til, at vi alle sammen skal til Grønland. I midten af januar mødtes 
alle de ledere, der skal med til Grønland, for at diskutere hvilke 
aktiviteter vi skal lave deroppe. Dette betyder dog ikke, at I ikke 
får noget at have sagt. Tværtimod! 

Tropsarbejdet vil nemlig det næste halve år stå i Grønlandsturens 
tegn. Som i sikkert ved, skal vi bruge noget af turen på at lave 
aktiviteter sammen med grønlandske børn, for på den måde 
give dem et indblik i hvordan vi som spejdere bruger naturen 

og hinanden til at lege 
forskellige lege. Det er 
meningen at I igennem 
de næste måneder 
skal planlægge disse 
aktiviteter, for derefter 
at beskrive dem med 
ord og tegninger, 
således at de 
grønlandske børn selv 
kan lege dem, når vi er 
taget hjem igen. 

Derudover skal vi også diskuterer hvilke oplevelser, I selv kunne 
tænke jer at få oppe i Grønland. Hvor lang en hejk vil I på? Hvad 
kunne I tænke jer at se? Og skal sælkød være den eneste kilde til 
proteiner, vi skal have deroppe?

Nogle af de aktiviteter vi selv skal lave deroppe, skal i et vidst 
omfang omhandle klima og miljø. I skal bruge tid inden turen på 

  Nina Mørch Pedersen
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at lære om de klima- og miljømæssige udfordringer Grønland 
står over for i fremtiden.

Staben glæder sig helt 
vildt til at vi skal til 
Grønland med jer, og 
heldigvis skal næsten 
alle med!

Halvårsprogrammet for 
det næste halve år er 
blevet udarbejdet efter 
dette blads deadline, og 
vil derfor blive udleveret 
på det første tropsmøde 
i februar.

Vi ses i det grønne land!

Staben   Nina Mørch Pedersen

KALENDER
Februar

Torsdag d. 3.: PLAM
Klokken 18

Torsdag d. 3.: Tropsmøde
Klokken 19.30

Weekenden d. 5-6.: Alligatorløbet
for de ældste tropsspejdere

Weekenden d. 12-13. marts: Gilwellturen
Glæd jer!!!
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Bjørne
Seniorer

  Simone Porsborg Hansen

S
O
D
E
R

..
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Bjørnene på den legendariske årlige tur til Söderåsen mellem jul 
og nytår. I følge traditionen skriver deltagerne sig på et skind, der 
er gemt i en varde, som bjørnene selv har bygget. Men denne gang 
var skindet væk. Tyvstjålet af Birkeklanen. De gæve bjørne skrev 
i stedet deres navn på en kløvet gren og vel hjemme igen skal 
skindet tilbage på bjørnehænder.

S
O
D
E
R

..
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Gruppen

KAFSU for ledere og seniorer
  Jakob og Lisbeth, gruppeledere

  Rud Tolstrup

Når 70 ledere og seniorer i vores Division, Ravnsholt, tager på tur 
til Gillastig ved Söderåsen i Sverige, udfolder spejderværdierne 
sig til fulde.    

Kammeratskab når vi møder gode gamle 
spejdervenner og lærer nye at kende. Det 
er dejligt at høre forældre, der er nyslåede 
spejderledere, fortælle om deres store 
glæde ved at gøre en forskel for andres børn 
end deres egne og ved at være en del af 
fællesskabet med børn, unge og voksne.  

Ansvar – som leder tager man en masse 
ansvar, og indimellem er det velgørende at tage 
på en tur, 

hvor man ikke har ansvar for 
noget som helst, men bare 
kan nyde at være på en tur, 
som andre har lavet til én!  

Friluftsliv når vi er på løb og 
traver 10 km i dyb sne og op 
og ned ad stejle skrænter og 
laver mad i det fri.  

Sjov når seniorerne laver 
improvisationsteater på 
meget slap line! 

Udfordringer får vi på 
madposten, når vi rydder 13

et bord for is og sne og 
laver ravioli med fyld og 
tomatsovs til, dvs laver 
pastadej fra bunden, 
ruller ud, kommer fyld 
i og koger på Trangia 
kogesæt – og derefter 
laver fl amberede frugter 
med råcreme til! Andre 
typer udfordringer får 
vi, når vi spiller en 
spejderversion af det Settlers-lignende spil Carcassonne eller 
fremstiller rafl ebægre og terninger fra bunden af.       

En vinterhilsen til alle og håb 
om mere sne, sol og høj, blå 
himmel.
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Bestyrelsen

Forældremøde
torsdag d. 24. februar 2011

kl. 18:00 – 20:00 i Naulakha

klokken 17:30 vil der være en let anretning. Kl 18 vil ulvene 
opføre de sketches, som de har øvet sig fl ittigt på. Efter bifaldet 
går ulvene udenfor så forældrene kan afholde grupperåd.

Grupperåd

Grupperåd (generalforsamling) hvor vi snakker om årets gang 
og fortæller om planer for det næste år. Dagsordenen fi ndes på 
modstående side.

Med venlig hilsen

Lars Nissen
Bestyrelsesformand 1. Birkerød

  Rasmus Rahbek 15

Dagsorden ifølge korpsets vedtægter:

1  Valg af dirigent og referent

2  Beretning fra gruppeledelsen

3 Beretning fra bestyrelsen

4  Regnskab og status for 2010. Revideret 
regnskab lægges ud på hjemsiden, når det 
er klar.

5  Indkomne forslag

6  Beslutninger om de kommende år:
a. Fremlæggelse af udviklingsplan for gruppen
b. Øvrige beslutninger om gruppens udvikling,  
  spejderarbejde mm

7  Budget for 2011 herunder fastsættelse af kontingent. Budget 
lægges ud på hjemsiden, når det er klar.

8  Fastsættelse af antal medlemmer af bestyrelsen
Forslag:  4 ledere, 5 forældre, 2 unge spejdere, 
   mindst 3 suppleanter.

9  Valg af bestyrelse. Alle vælges for to år af gangen, 
suppleanter kun for ét. Suppleanter deltager i bestyrelses-
møderne på lige fod med øvrige bestyrelsesmedlemmer. 
Følgende er på valg:
  Annemarie Jensen (best.)
  Martin  Reland (best.)
  Per Ludvigsen (best.)
  David Hansen (best. leder)
  Jakob Braad (best. leder)
  Lisbeth Garly (best. leder)
  Anders Lønberg Rahbek (best. ung) 
  Per Bonne Jørgensen (suppl.)

10  Valg af to medlemmer til korpsrådet 

11  Valg af fem medlemmer til divisionsrådet 

12  Valg af revisor og revisorsuppleant

13 Eventuelt

  Rud Tolstrup



B

Afsender 1. Birkerød Gruppe: c/o Grethe Holm, Ludvig Jensensvej 30, 3460 Birkerød
Eftersendes ikke vedvarende adresseændring, men tilbagesendes med oplysning om den nye adresse

Ulve
ML Lene Friis (Pudmini) 61 28 38 09 45 81 60 09

MA Kasper Munk 23 99 12 99

MA Britta Feusi Ludvigsen (Raksha) 26 55 07 95 45 66 27 02

Junior
JL Rasmus Rahbek (Rikki) 28 59 57 52 45 81 22 70

JA Morten Elk (Baloo) 20 29 75 05 45 82 80 93

JA Lotte Fregil 29 27 74 49

JA Anders Rahbek 30 42 09 54 45 82 09 54

Trop
TL Mads Danvad Nilausen 22 95 63 03

TA Jonas Håkan-Mose 22 95 16 91

TA Rud Tolstrup 26 21 61 41

TA Kristian Dreholm 26 73 76 22

TA David Hansen 61 35 31 77

Apache
PL Malte Kjellerup Juhl 23 25 18 41 64 64 08 67

PA Morten Rose Wagnkilde 25 46 00 88 45 81 68 90

Omaha
PL Theis Dahl Villumsen 26 35 33 05 45 82 33 05

PA Christian Cletus Friis 27 50 60 09 45 81 60 09

PA Emil Bonne Kristiansen 29 82 26 45 45 53 38 79

Sioux
PL Jeppe Englev 24 81 02 36 45 81 31 19

PA Adam Rye Brouer 45 81 15 85

Bjørnene
KL Frederik Rom 40 27 26 08 45 81 52 47

KL Victor Kjellerup Juhl 23 63 30 75

KA Jeppe Arnsdorf Pedersen 61 70 45 81

Gruppeledere
GL Jakob Braad 40 41 62 65

GL Lisbeth Garly 22 95 16 19 45 82 46 42

Bestyrelsen
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 Martin Reland 40 53 51 81 45 82 88 81

Medlem Per Bonne Jørgensen 29 82 66 77

Hytten
Vedligehold Jens Rahbek 45 82 09 54

Udlån Annemarie Jensen hytteudlaan@1b.dk 45 81 22 70

www.1B.dk


