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TillykkeGruppenGruppen

Bardunen er et gruppeblad for spejdere og forældre i 1. Birkerød Gruppe 
Deadline: Den 15. i måneden før Redaktør: Anne Katrine Jørgensen, bardunpost@gmail.com
Layout: Rasmus Rahbek Forsidefoto: Ulvene laver fl otte snelanterner, Pudmini/Lene. 

Tradition og fornyelse
  Lisbeth og Jakob, Gruppeledere

  Kell Vedsted (nederst) og Pudmini (øverst)

Som alle læsere af Bardunen har bemærket, er vi kommet godt 
i gang med den nye version af Bardunen. Vi er så heldige at 
have en meget engageret bladredaktør, Anne Katrine, og en 
særdeles kompetent IT-haj, Rasmus Rahbek, der gerne vil lægge 

et stykke arbejde i at gøre vores blad 
nutidigt, samtidig med at vi kan genkende 
os selv i 1. Birkerød i vores blad på den 
måde, at bladet afspejler det, vi står for. 
Udviklingsprocessen er kommet rigtig 
godt i gang, og de store linier er lagt – det 
har udmøntet sig i, at vi har fået et fl ottere 
og mere levende blad. Processen er ikke 
slut endnu, og I vil opleve, at der hen ad 
vejen stadig kan ske mindre tilpasninger, 
efterhånden som Anne Katrine og 
Rasmus fi nder ud af, hvad der virker 
bedst og ser pænest ud.

Vi vil gerne sige en stor tak 
til Anne Katrine og Rasmus 
for jeres store indsats med 
at forny Bardunen, og vi 
opfordrer alle, der har noget 
på hjerte, det være sig 
information, inspiration eller 
andet, til at skrive i bladet. 
Brug det!           

Lad os glæde os over 
endnu et godt skridt fremad 
i 1. Birkerød. 
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Billeder fra vintervandring 2011
Læs beretningen på side 6-7.
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I januar og februar har ulvebanderne i slutningen af møderne opdateret deres 
KAFSUmetre. De har diskuteret, om alle 5 elementer (Kammeratskab,  Ansvar, 
Friluftsliv, Sjovt og Udfordrende) har været til stede i mødets løb og især 
kammeratskabsperlen har været svær at blive enige om. Her er alle fi re banders 
resultat.

2.      Andreas Holle Biju 12 år   3
3.      Anders Stendevad 13 år   4
3.      Luca Nielsen    Duma 9 år   0
6.      Marcus Andersen Chil 10 år   1

17.     Adam Haupt-Hansen       Sheeta 9 år   0
25.     Martin Wagner 19 år   10

10.     Christian Hansen   1
10.     Jacob Rasmussen           8
10.     Malte Juhl                  1
21.     Mikkel Hansen              9
29.     Jeppe Bruun    Sahi     1

Fødselsdage 

Spejderår 
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Hans Christian Engelsens FlokHans Christian Engelsens Flok

Endelig forår
  Ulvestaben

  Tegninger fra Spejderlex

Torsdag den 3. marts står solen op kl. 06:57 og den går ned kl. 
17:48. Dermed er dagen blevet næsten 4 timer længere, end da 
det var allermørkest ved juletid.

Det betyder, at det nu er lyst hele tiden til vores 
ulvemøde og vi kan se, hvad vi laver, når vi er 
udenfor.

Marts måneds projekt for ulvene er at bygge en forhindringsbane. 
Hver bande skal designe en del af banen og derefter bygge 
den med rafter, bildæk, stige eller hvilke materialer, der er 
nødvendige. Til det første møde i april 
afprøver vi banen i sin helhed.

For at kunne bygge sådan en bane, 
er det er nødvendigt at have helt styr 
på knob og besnøringer og vi lægger 
derfor ud med at øve os på det. Hver 
bande skal lave en knobtavle med ti 
forskellige knob og vi skal prøve at 
lave en abehånd, som man kan få 
med hjem.

Det er også vigtigt 
at kunne binde 
besnøringer, at ken-
de forskel på dem og 
at vide, hvilken der er 
bedst til hvad. Vi øver 
os, inden vi går i gang 
med det store projekt. 
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Hans Christian Engelsens Flok

Sammen med juniorspejderne skal 
vi fejre gruppens 101 års fødselsdag 
på rigtig spejdermaner. Her får 
vi mulighed for at prøve vores 
spejderfærdigheder på en ny og 
anderledes måde. Som altid er det 
en god ide at have spejderlommen 
i orden. 

Forhåbentlig er bålsøen 
væk men ellers må 
vi tænde bål oppe på 
teltpladsen. Vi skulle jo 
gerne lugte lidt af røg, 
når vi kommer hjem 
og det kan da være, at 
vi kunne nå en gang 
popcorn eller snobrød 
eller at komme videre 
med vores skeer.

KALENDER
Marts

Torsdag d. 3.: Knob og knuder 
Og det der ligner

Torsdag d. 10.: Besnøringer og design
Forberedelse af forhindringsbane

Torsdag d. 17.: Gruppens 101 års fødselsdag

Torsdag d. 24. og 31.: Forhindringsbane
Nu skal der bygges forhindringsbane

er
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Hans Christian Engelsens FlokHans Christian Engelsens Flok

Vintervandring
  Pudmini

  Kell Vedsted

Troppen har deres store løb som Nathejk, 
Dille, Alli eller Apokalypse, hvor de skal 
medbringe mærkelige ting som spejle, ure der 
går baglæns eller muskatnød og makroner. 
Ulvene i 1. Birkerød gruppe har også en tur, 
hvor de medbringer noget for spejdere så usædvanligt som fi lm 
på dvd. Turen kalder vi Vintervandring og den fi nder sted den 
første weekend i februar.
I år mødtes vi på parkeringspladsen ved Frederiksdal 
kanoudlejning. Vejret var mildt og uden regn, men til 
gengæld bød allerede de første 500 meter på store 
udfordringer i form af en helt oversvømmet sti. På 
et særligt vanskeligt sted holdt de nærmeststående 
ulve vejret, mens de håbede på, at kæppen der var 
lagt over, ville brække under vægten af Pudmini.

Det gik straks bedre, da vi nåede op til Furesøvej i 
Virum, mens turen rundt ved Næsseslottet var præget 
af isbelagte stier. Herfra fortsatte vi ad Dronninggårds 
alle, hvor solen varmede vores rygge dejligt og ned til 
Holte roklub, hvor vi blev mødt af to hold forældre, som 
havde kage og kakao med til os. Uhmm. Desværre var 
der så blæsende, at vores pause blev meget kort og vi 
fortsatte gennem Vaserne. 

Her var der så isglat, at vi besluttede os for at gå på 
villavejene i stedet og tog turen op ad Udsigtsbakken, gennem 
tunnelen og ad Nordvanggårdsvej og golfbanen til Naulakha.

Turen endte på 11 km, som inklusive pauser tog os under 3½ 
time – det er rigtig, rigtig fl ot klaret. Heldigvis var der en mor, der 
kom med kage til os, så mens vi hvilede vores trætte ben, spise 
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Hans Christian Engelsens Flok

vi igen kage og drak saftevand. Tropsspejderne Christian T og 
Jacob organiserede sammen med bandelederne afstemningen 
om aftenens fi lm.

De to fædre, der havde meldt sig til at lave mad, kastede sig ud i 
’Grøntsager og kylling med mandler, abrikoser og couscous’ (side 
68 i Mad i det fri). Retten blev dog en anelse for krydret for de 
fl este ulve, men til gengæld blev der spist en del couscous.

Herefter stod den på fi lm og popcorn resten af aftenen og der 
blev næsten spist en pose per ulv!! Bortset fra de 4 ulve, der 
havde besluttet sig for IKKE at ville sove på turen, faldt de fl este 
omkuld ved 22:30 tiden og ved midnatstid sov alle…

Næste morgen – hvilket vil sige ved 6-tiden – var der liv igen 
og inden kl. var 8, havde alle pakket deres ting og var klar til 
morgenmad. I modsætning til aftenen før, skulle ulvene selv 
vaske op og der blev udnævnt en glasbande, en bestikbande, 
en tallerkenbande og en grydebande og på den måde 
kunne opvasken klares hurtigt og nemt, selvom de fl este 
ulve synes, at det er helt urimeligt, at der ikke er en 
opvaskemaskine i Naulakha.

Vores bålsø har en magisk tiltrækningskraft på ulve og 
vi talte om forskellen på at lege ved, på eller i søen. 
Kun ved var tilladt, men det endte selvfølgelig med at 
størsteparten af ulvene legede 

rundt på isen, som denne morgen 
var dækket af et par centimeter vand. 
Andre ulve tændte bål med stål og fl int 
sammen med tropsspejderne, mens de 
sidste valgte at se en fi lm indendørs.

Lidt i kl. 11 sluttede vi af udendørs med en 
omgang Fader Abraham og uddeling af 
mærker til de seje, der havde 
gået 10 kilometer for første 
gang.

Den ca. 11 
km lange rute
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Marianne Wieses FlokMarianne Wieses Flok

Hej Drenge
  Juniorstaben

  Rasmus Rahbek

Nu skal vi for alvor ud i det fri. Foråret kommer 
forhåbentlig lige om snart, og vi skal have 
fødselsdag - 101 år.

I denne måned skal 
vi bygge med rafter 
og virkelig prøve 
kræfter med knob 
og besnørringer. 
Vi skal også have 
fl ere kræfter og komme i bedre form. 
Så vi starter som altid med træning. 
Her er det en god ide at huske 
løbesko (hvis vejret er til det).

Salt og snevejret har ødelagt meget, 
og det er derfor på tide at få klargjort 

cyklerne til foråret. Medbring din cykel og noget tøj, som du kan 
arbejde i. Vi skal vaske og oliere. Det er altid dejligt selv at kunne 
klargøre cyklen og blive klar til mange lange cykelture.

Vi skal også tjene penge til 
gruppen. Så meld jeg til Spildop, 
det er sjovt, og der er altid god 
mad. Hvis du har hjulpet med 
Spildop, har du mulighed for at 
komme med til BonBon-Land i 
efteråret.

Vi fejrer Gruppens 101 års 
fødselsdag – HURRA! Det bliver 
en fest sammen med ulvene. Der 
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Juniorer
Marianne Wieses Flok

Juniorerne øver 
knob i lange baner

bliver helt sikkert gang i legene, 
sjov, slik og kage.

Bemærk, at vi også har møde 
om tirsdagen, selv om der er 
fødselsdag om torsdagen.

Vi glæder os, gør I?

KALENDER
Marts

Tirsdag d. 1: Træning
Husk løbesko

Tirsdag d. 8.: Cykelklargøring
Husk cyklen og tøj efter vejret

Lørdag d. 12.: Spildop
Genbrugskørsel i Allerød

Tirsdag d. 15.: Pionering
Tøj efter vejret - vi er ude

Torsdag d. 17.: Fødselsdagsfest
Info følger

Tirsdag d. 22.+29.: Pionering
Tøj efter vejret - vi er ude
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Hej Drenge!!!
  Staben

  Foto: David Hansen

Så er det offi cielt blevet forår. Månedens emne peger også 
fremad mod årets spejderhøjdepunkt, en fantastisk sommerlejr til 

Grønland. Men starter herhjemme, hvor 
der er fokus på patruljeidentitet, lokaler 
og grej. I har nemlig denne måned til 
at komme helt op på beatet med jeres 
nye patruljelokale, en ny stander og at 
få jeres patruljekasse til at spille max 
sprøderen! 

Mens I ordner grej kan I underholde 
jer med en super Gilwelltur med 
tøsserne, et top notch tropsmøde og 
måske for enkelte særligt udvalgte et 
Apokalyseløb. Der er i øvrigt ekstra 

props til Emil og Christian, der var newcomers på Alligatorløbet i 
februar og klarede sig ret godt!

Spejderlivet foregår tre forskellige steder, tre arenaer: Som 
friluftsliv, som 
patruljeliv og 
som samfundsliv. 
Hvordan laver vi 
spejderarbejde i 1. 
Birkerød i hver af de 
tre arenaer? Hvad 
er vi særligt gode 
til og hvad har vi 
stærke traditioner 
for? Hvad kunne vi 
gøre endnu mere og 
hvad har vi allerede 
planer for?
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Disse temaer kan I tænke over og tale om i patruljen, og I kan 
glæde jer over at forårets program kommer til at omfatte alle tre 
arenaer.

Vær den forandring, du gerne vil se i verden – Mahatma Gandhi.

Båltropsmøde

KALENDER
Marts

Torsdag d. 3: Fællestropsmøde i divisionen

Torsdag d. 10.: Plam

Torsdag d. 10.: Tropsmøde

Weekenden d. 11-13.: Gilwell   

Weekenden d. 18-20.: Apokalypseløbet 

de i divisionen
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Alligatorløb også for troppen
  Christian og Emil

  Allicom

Alli er et af de sejeste seniorløb. Man kan tilmelde sig allerede 
fra 15 år, og det prøvede vi i år. Vi var det absolut yngste hold, 
men vi forventede heller ikke at vinde, bare opleve 

og overleve. 

Forberedelserne er mange, I kan læse om 
Victors forberedelser i seneste nummer 
af Track. En dag dukkede et postkort op 
sendt fra Florida fyldt med talkoordinater. 
Det smed vi i en scanner som kunne 
afl æse tal og bogstaver, derefter i Excel, 
som kunne plotte koordinaterne i et 
koordinatsystem. Så vi slap for at taste 
de 1.200 koordinatsæt ind. Koden 

fortalte, at vi skulle bruge et leksikon 
(som kun 
fi ndes på 7 
biblioteker i 
Danmark) og 

bygge et astrolabium.

Vi mødte op sammen med 148 andre på 
Helsingør Havn og havde lagt en meget 
simpel strategi: ”ingen søvn”. Vi havde kun 
sovegrej med fordi det er sikkerhedsudstyr. 
Vi fi k udleveret en stor gennemgående 
opgave samt mange sider om Tycho Brahe, 
som vi slet ikke skulle bruge - det var en 
snydeopgave for temaet var rumfart.

I Sverige blev vi kørt i 3 busser til Klippan 
hvor løbet startede da det var blevet mørkt. 
Hvis man gik den lige linje til post 2 skulle 
vi hen over en kløft med 60 meter næsten 

Astrolabium
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lodrette vægge. Vi så 
mange pandelamper op og 
ned ad skrænterne, men vi 
valgte sammen med nogle 
andre at gå en større omvej 
uden om kløften. På posten 
skulle vi lave et instrument 
til at måle strøm og løse en 
kodeopgave med russiske 

Øverst: Christian i åen

Nederst: Post 1
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bogstaver. Det var godt med et 
minimalt kendskab til elektronik. 

Vejen til post 3 var heldigvis mindre dramatisk og vi kunne løbe 
til en post som handlede om at arbejde i vægtløs tilstand. Det 
var ret sjovt at hænge i nogle seler og klatrereb og slå søm i en 
plade. Efter den obligatoriske kodeopgave var vi på vej til næste 
post som var madposten.

Først skulle vi lave et bål med stål og fl int. 
Menuen bestod i at ryge laks, brase kartofl er og 
lave en chokolademousse. Vi valgte at droppe 
moussen, men vi lavede hovedretten. Det var 
over midnat og vi var ret sultne. 

Post 5 var snyd, men vi fi k koordinaterne 
på den rigtige post hvor vi skulle sætte 4 
spejle sådan, at en laserstråle ramte en 
skydeskive. Det gik vist ikke så godt, vi 
var under stort tidpres. Endelig på post 6 
fi k vi brug for det astrolabium vi lavede 
i foropgaven. Vi skulle måle vinklen til 
nogle røde lamper. Vi skulle også bruge 
den strømmåler vi lavede på post2.

Post 7 var soveposten. Vores strategi 
var ”ingen søvn” og klokken var 6 
så vi sprang over posten. Vi har 
senere hørt at soveposten bestod af en 
overgearet hippie, som skreg falske sange på en 
ustemt guitar, så det var en god strategi. 

Post 9 var en samarbejdsøvelse og vi skulle bruge astrolabiet 
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pandelampedans på Söderåsen
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igen, det blev også bedømt efter 
udsmykninger og lignende. På 
vej til post 10 skulle vi krydse 
en meget dyb å, men 
heldigvis fandt Christian 
en stamme vi kunne gå 
på i hvert fald halvvejs. 
Desværre knækkede den 
og pludselig lå Christian 
i åen og grinede, det så 
også ret sjovt ud for os 
andre. 

Fremme på posten skulle vi 
bestemme lysets hastighed på 
samme måde som Ole Rømer 
samt fi nde afstanden til Neptun under 
nogle bestemte vilkår. Matematik var en god 

ting at kunne på den post.

Post 11 hmmmmmm den 
husker vi ikke så meget om, 
måske fordi vi ikke fandt den, 

ret ærgerligt for det forsinkede 
os så meget, at vi kom for sent 

til slutposten og det gav minus 25 
point.

Vi sluttede som nr 7 af de 24 
nybegynderhold og det var bestemt 

hæderligt.

Konklusion: Alli er ekstremt hårdt hvis 
man vil vinde. Man kan sagtens være 

med og springe over det man ikke kan 
nå. Husk søm, fi l, huljern, bor og andet 

træværktøj.
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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

JL Morten Elk (Baloo) 52 65 84 43

JL Kun Marhadi 29 27 74 49

JL 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

Rover RL Kasper Munk 23 99 12 99

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

Vedligehold Jens Rahbek 45 82 09 54

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

www.1B.dk




