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Gruppen
Tradition og fornyelse
 Lisbeth og Jakob, gruppeledere

 Rasmus Rahbek
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 flottere
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 finder ud af,
Billeder fra gruppens 101 års
hvad der virker bedst og ser pænest ud.
fødselsdag (flere side 12-13).
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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Bardunen er et gruppeblad for spejdere og forældre i 1. Birkerød Gruppe
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Tillykke
Fødselsdage
6.
7.
7.
11.
14.
15.
18.
24.
24.
30.
30.

Theis Villumsen
Morten Wagnkilde
Rasmus Larsen
Andreas Esmann-Jensen
Jakob Larsen
Søren Bräuner
Anders Christensen
Laurits Bille
Jens Christensen
Daniel Larsen
Peter Reland

Tikki

Darzee
Bungar
Sona
Thuu
Rusa

16 år
14 år
9 år
24 år
13 år
9 år
11 år
9 år
14 år
9 år
11 år

 8
 5
 0
 12
 1
 0
 2
 0
 2
 0
 2

Spejderår
1.
7.
7.
17.
17.
17.
20.
26.
28.
30.
30.
30.

Nicolai Myrup
Jacob Stendevad
Tobias Rahbek
Peter Nielsen
Christian Friis
Julius Søgaard
Emil Lund
Adam Jacobsen
Kasper Munk
Britta Ludvigsen
Gustav Linde
Anders Christensen

Nanu
Boga
Ferao
Sika
Raksha
Chui
Bungar

 13
 6
6
3
6
3
2
2
 29
1
2
2
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Ulve
Hans Christian Engelsens Flok

Hej alle ulve!
 Ulvestaben

April byder på tre meget forskellige ulvemøder:
I løbet af marts har vi designet og bygget på forhindringsbanen
og til det første møde i april skal banen indvies og afprøves. Det
bliver spændende at se, om vi alle sammen kan gennemføre den.
Lige før påskeferien skal
vi fejre Sankt Georgs dag
sammen med pigerne fra
2. Birkerød. Først opfører
Birkerød Bjørne legenden
om ridderen, der redder den
smukke prinsesse fra den
grumme drage.

Husk kryds i kalenderen:
► Fredag den 13. til søndag
den 15. maj, hvor der er
Minidivi for alle minier i
Ravnsholt Division
► Onsdag den 1. til søndag
den 5. juni, hvor vi skal på
sommerlejr

Bagefter skal vi finde vores
løfter fra sidste år frem, skrive
et nyt løfte og grave dem ned igen. Til slut skal vi afprøve nogle
af de lege, tropsspejderen skal have med til Grønland.
Efter påske tager vi i skoven og prøver kræfter med et 5
kilometers orienteringsløb. Vi mødes ved Naturskolen på Biskop
Svanes
Vej 50
og det er en
god ide
at
have fornuftigt
fodtøj på
(ikke gummistøvler).
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KALENDER
April
Torsdag d. 7.: Forhindringsbanen
anen
Indvielse og afprøvning
Torsdag d. 14.: Sct. Georgsdag
For hele gruppen
Torsdag d. 21.: Påskeferie
Torsdag d. 28.: Orienteringsløb i Rude skov

Legenden fortæller, at
ridderen Georg kom til
en by, der blev hærget
af en drage. Man
plejede at fodre dragen
med lam for at stille
den tilfreds, men nu var
man løbet tør for lam,
og i stedet for skulle
byens prinsesse ofres til
dragen.
Georg kæmpede imod
dragen og vandt. Som
tak ville man give ham
prinses-sen, men han
takkede nej, da han
ikke kæmpede for
egen vinding, men for
at bekæmpe det onde.
(Spejderlex)
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Juniorer
Marianne Wieses Flok

Hej juniorer
 Juniorstaben

 Rasmus Rahbek
Vi skal til at træne os op til Oak City Rally, så derfor starter vi
måneden med træning i Bistrup Hegn.
Husk løbesko, drikkedunk og I behøver ikke
at have uniform.
Men der sker også meget andet i april
måned. Vi skal snakke om, hvordan man
hurtigst og flottest slår et telt op. Dette får vi
nemlig brug for på juniordivi i slutningen af
måneden.
Der er også Skt. Georgsdag, hvor vi skal
genhøre sagnet om Skt. Georg og dragen,
og hvor vi skal grave vores fremtidskasse op
ffra sidste år, og opdatere den.
Efter Skt. Georgsdag er der
påske, hvor der ikke er noget
møde!

6

KALENDER
April
Tirsdag d. 05.: Træning i Bistrup
rup Hegn
Husk drikkedunk og godt fodtøj!
Lørdag d. 09.: Spildop
Spørg for info
Tirsdag d. 12.: Telt
Torsdag d. 14.: Skt. Georgsdag
Hytten kl. 17
Tirsdag d. 19.: Påske
Intet møde!
Tirsdag d. 26.: Tropsintro
Lørdag d. 30. april – 1. maj: Juniordivi og ZOO-tur
Invitation er sendt ud

Juniorerne har gjort
deres cykler klar til
forår og sommer.
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Troppen
På rejse i alverdens lande
 Jeppe Englev

Årets Gilwelltur foregik på mange lokaliteter i Storkøbenhavn, og
der blev kørt rigtigt meget med S-tog og Metro. Jeppe Englev har
lavet en beretning:
I år var der igen Gilwell, som er en weekendtur klanen laver for
1. og 2. Birkerød trop. I år havde Sheik Hubbabubba mistet sin
ynglingsjuvel. Den skulle vi hjælpe ham med at få tilbage.
Vi startede på Birkerød
Station, og der blev vi mødt
af sheiken tjenere. Af dem
fik vi et kort over lufthavne
i hele verden og en billet,
der lod os rejse i alle lande
i 24 timer. Vi skulle starte
med at tage til Egypten for
at møde sheiken. Han var
meget ked af det, men han
lovede, at hvis vi kunne
finde hans juvel, ville han holde en stor bryllupsfest lørdag aften.
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Af hans tjener fik vi også tørklæder
til pigerne til når vi skulle rejse
gennem muslimske lande,
hudpleje produkter til at bytte
for informationer og perler, stof
og sygrej til at lave en gave til
sheiken. Vi fik at vide, vi skulle
tage til en adresse i England og
møde en kontakt, som ville kunne
hjælpe os med at finde juvelen.
Vi mødte ham i en lejlighed, og
gav ham noget håndcreme, og
fik at vide, at der var en mand

i Hviderusland, der kunne hjælpe os
videre. Vi fik også noget bacon af ham.
Vores kontakt i Hviderusland ville give
os informationer, hvis vi kunne gøre
noget for ham. Han ville have, at vi skulle
tage billeder af: en dsb medarbejder,
en pølsemand, en taxamand, en hund
og en hjemløs – med spejdertørklæde
på! Det var lidt sværere end vi havde
regnet med, dels da nogen sagde nej, men også fordi der ikke
var hunde eller hjemløse. Vi fik
alligevel lov til at flyve videre
og denne gang til Mexico.
Der mødte vi to mexicanere,
som vi skulle spille kort imod
for at få informationer om
vores overnatningssted. Vi
skulle spille krig, men med
mexicanske regler, dvs.
grænsevagten vinder ALTID.
Udover et spil kort fik de
det bacon, vi havde fået i
England. Vi fik til gengæld
et kort over den mexicanske
ørken, som vi skulle krydse
for at komme til vores
overnatningssted. Men der kom noget i vejen, så vi blev nød til at
tage til Belgien for at sove.
Næste morgen fik vi at vide, at der var nogle munke på toppen
af Mt.Everest, men at man ikke kunne komme derop uden
bjergtræning, så vi skulle til Schweitz og klatre. I Schweitz fik
vi trænet med klatresko og var nu klar til at tage til Nepal. På
toppen af Mt.Everest mødte vi to munke, der havde en bedekæde
med en morsekode. Koden sagde, at vi skulle tage til Italien. I
Italien skulle vi lave mad, og fik råvarer til pasta carbonara, men
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Troppen
mexicanerne havde fået vores bacon så vi blev nødt til at lave det
uden, desværre. Vi fik at vide, at vi skulle tage videre til Israel og
møde en kontakt ved den Israelske-Saudi Arabiske grænse.
Her fik vi at vide, at
der i Saudi Arabien
skulle være en
kontakt, der kunne
fortælle os om
juvelen. Det var
ikke sådan lige til at
komme ind i Saudi
Arabien. Vi skulle
først hente sand og
derefter sten, da
man kan bestikke
grænsevagterne med
det.
Vi skulle ind under en bro og fire vores bagage over vandløbet
ved at gå oppe på broen med et tov. Der mødte vi så en
grænsevagt, der ikke kunne bestikkes, så vi måtte forklare, hvad
vi lavede der med et
reb ud over kanten.
Jeg fik lov til at gå
over, mens de andre
måtte hinke over
broen. Grunden til at
jeg fik lov at gå var,
at jeg var ‘’en voksen
mand’’, mens de
andre var kvinder og
børn. Men alle kom
over, og vi mødte
vores nye kontakt.
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Hun fortalte, at sheikens juvel i virkeligheden var hans forlovede,
og at den russiske mafia havde taget hende. Så vi skulle skynde

os til Rusland og tage til sheikens russiske residens. Der mødte
vi det andet hold, og sammen skulle vi fange den russiske mafia
boss og befri sheikens kæreste. Det gik rimelig nemt - på trods af
at russeren var ret stærk. Vi fik også befriet sheikens kæreste.
Senere den aften fik vi, som lovet, en fest med alt hvad der hører
et bryllup til.
Desværre sluttede turen ikke på toppen, for vi blev nødt til at
gøre sheikens hus rent, inden vi kunne tage af sted. Og der var
øverstMEGET beskidt.
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Gruppen
101 års fødselsdagen
 Lars Nissen, formand

 Rasmus Rahbek
Regn, iskorn, isslag, slud og sne; ikke
færre end fem forskellige typer nedbør
- faldt i de to timer som 1. Birkerøds
fødselsdagsarrangement varede.
Hverken spejdere eller postmandskab
syntes, at vejret var noget at råbe
hurra for. Der skulle dog mere end
blæsende og elendigt vejr til at få
drengene til at krybe i ly, så det meste
fforegik ude i uvejret.
Spejderne blev delt i 6 patruljer, som
skulle gennem 6 fødselsdagsposter
inden boller og kager kunne indtages.
Der blev klatret, bundet knuder og
andre spejderopgaver. Ved en enkelt
post fik de lejlighed til at slukke
ffødselsdagslys med vandgevær, mens
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omgivelserne blev isglaseret fra
oven.
Der blev
også plads
til boogiewoogie og 101
hurraråb - ikke
for vejret, men
for gruppen,
som er fuld af
liv!
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Gruppen

Øverst: Legaterne deles ud et af gangen.
Nederst: Chefen for den Kongelige Livgarde, Lasse Harkjær, oplæste
begrundelserne for, hvorfor hver enkelt legatmodtager blev hædret. Vores egen
Overkonstabel Kristian Dreholm gemmer sig i baggrunden til højre.
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At tage medansvar i familie
og samfund
 Lisbeth Garly og Jakob Braad, gruppeledere

 fra www.forsvaret.dk
Overskriften er et af elementerne i Spejderloven, og det kan
vi hver især efterleve på mange forskellige måder. En af vores
ttropsledere,
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e Kristian Dreholm, gav sit meget solide bidrag, da
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v i Afganistan med de danske tropper i foråret 2010.
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Vi er sikre på, at den er velfortjent.
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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

Junior

Trop

Apache
Omaha

Sioux
Bjørnene

Rover
Gruppeledere
Bestyrelsen

ML

Lene Friis (Pudmini)

61 28 38 09

MA

Kasper Munk

23 99 12 99

45 81 60 09

MA

Britta Feusi Ludvigsen (Raksha)

26 55 07 95

45 66 27 02

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

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

PL

Malte Kjellerup Juhl

23 25 18 41

PA

Morten Rose Wagnkilde

25 46 00 88

45 81 68 90

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

PL

Jeppe Englev

24 81 02 36

PA

Adam Rye Brouer

KL

Frederik Rom

40 27 26 08

KL

Victor Kjellerup Juhl

23 63 30 75

45 82 09 54

64 64 08 67

45 81 31 19
45 81 15 85
45 81 52 47

KA

Jeppe Arnsdorf Pedersen

61 70 45 81

RL

Kasper Munk

23 99 12 99

GL

Jakob Braad

40 41 62 65

GL

Lisbeth Garly

22 95 16 19

45 82 46 42

Formand

Lars Nissen

28 73 01 01

45 81 60 09

28 59 57 53

45 81 22 70

Kasserer

Camilla Kornbeck

Medlem

Annemarie Jensen

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

Udlån

Annemarie Jensen

w w w.1B . d k

45 81 57 07

45 82 09 54
hytteudlaan@1b.dk

45 81 22 70

