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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
Forsidefoto: Omaha vandt Forårsturneringen 2011, Kristian Dreholm. Layout: Rasmus Rahbek

3. Christian Hamann Kala 11 år   1 
3. Mads Rønnest 27 år   18
6. Julius Søgaard Boga 11 år   3
6. Tobias Rahbek 14 år   6
7. Lotte Fregil 30 år   12
8. Markus Petersen 14 år   5

21. Rune Jørgensen 35 år   25
26. Eske Kjær 18 år   10
31. Mikkel Thune 32 år   25

Fødselsdage 

Ulvene har bygget en fl ot forhindringsbane og afprøvet den. 

  Pudmini (Lene Friis)
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Spejderår 
1. Jacob Lyngbye   14
1. Frederik Rom   12
5. Jens Christensen   3
6. Markus Friis Ikki   1
6. Rasmus Larsen Tikki   1
6. Christian Hamann Kala   1
6. Andreas Munch Chuchundra   1
6. Bjørn Søndergaard Karibu   1
6. Jakob Boutrup Tha   1
6. William Donner Fossa   1
6. Daniel Larsen Thuu   1
6. Marcus Hansen Fox   1
6. Lukas Vedsted Nilghai   1
6. Lucas Konnerup Tai   1
6. Søren Bräuner Darzee   1
7. Jakob Rasmussen Mang   1
8. Carl Madsen Glip   2
8. Laurits Bille   Sona   1
8. Rasmus Bie Thokis   1

10. Alfred Hemmingsen Addax   4
10. Thomas Conrad Tjo   4
10. Sophus Barlebo Galago   4
10. Andreas Holle Biju   4
10. Simon Ludvigsen   4
15. Julius Wagnkilde Miko   3
17. Markus Petersen   5
19. Rasmus Tobiasen Rama   2
22. Max Lundstrøm Jacala   3
25.  Peter Reland Rusa   3
25.  Jonas Reland   3
29.  Christian Fjordstøm Banda   3
31.  Emil Jørgensen Chua   4
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UlveUlve
Hans Christian Engelsens FlokHans Christian Engelsens Flok

Hej alle ulve!
  Ulvestaben
  Pudmini (Lene Friis)

Så fi k vi bygget vores forhindringsbane og afprøvet den. Der var 
heldigvis både lette svære forhindringer og mens nogle viste sig 
at være gode til armgang, var der andre der var dygtige til at sno 
sig gennem bildæk eller balancere på rafter.

Der er masser af billeder fra forhindringsbanen og nogle af de 
andre ting, vi har lavet i år, på www.1b.dk.

Vi er blevet inviteret til at besøge 
en lille gallisk landsby for at 
deltage i en fredelig kappestrid, 
hvor vi skal dyste i discipliner som 
hurtigløb, nævekamp, kørsel med 
stridsvogn eller andre idrætter. Mon 
de romerske soldater kan holde sig 
væk og kan vi få lokket lidt trylledrik 
ud af troldmanden? Tag med på 
mini-divi og få svar på spørgsmålene.

Som noget nyt får alle nye ulve mulighed for at deltage om 
lørdagen og vi håber, at rigtig mange har lyst til at være med.

Husk at sidste frist for tilmelding er den 6. maj

Til alle de andre møder i maj står der udeliv på programmet. Vi 
skal øve os i at slå telt op, tænde bål, pakke rygsæk og lave mad, 
så vi er helt klar til at tage på lejr i starten af juni.

 Alle, der har været med til møderne og overnattet i telt mindst en 
nat, får udelivsmærket. Det er en god ide at have dolk med hver 
gang og de kan sagtens ligge i bandekasserne.

gg gg gg
1b1b.d.dk.k.

ee..
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Ulve
Hans Christian Engelsens Flok

Udover det skal vi også arbejde med beviser:

Alle ulve, der går i 3. klasse, tager bålbevis

Alle ulve, der går i 2. klasse, tager klar-dig-selv bevis. 
Her er det vigtigt at have spejderlommen i orden hver 
gang

Alle nye ulve (uanset klasse) tager knivbevis og 
derefter savbevis

Bortset fra knivbevis kommer prøverne til mødet i juni.

Der kommer også masser af nyt om vores 
sommerlejr og vi skal have tid til at nyde 
forårsaftenerne rundt om bålet.

Husk hver gang at tage tøj på / med, så du 
kan være ude hele tiden – også selvom det 
regner.

KALENDER
Maj

Søndag d. 1.: Introdag for nye ulve

Torsdag d. 5. og 12.: Ulvemøde

Weekenden d. 13.- 15.: Minidivi
For alle minier i Ravnsholt division 

Torsdag d. 19. og 26.: Ulvemøde

e ulve
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JuniorerJuniorer
Marianne Wieses FlokMarianne Wieses Flok

Hej juniorer
  Juniorstaben
  Rasmus Rahbek (s. 6) og Kun Marhadi (s.7)

Nu er det nu! Oak City Rally står 
lige for døren og alle kræfter skal 
koncentreres, så I er friske og klar til 
racet.

I denne måned skal vi en masse sjove 
ting:

De store 
juniorer, 
BLA’erne 
skal 
snart op i 
troppen, og 
derfor skal 
de med til 
et rigtigt tropsmøde. 
Det bliver sikkert rigtigt 
spændende - nyd det 
rødder.

Vi skal også klatre, 
lave videoer til jeres 
hjemmesider og lave 
naturmad over bål.

Vi har desuden 
et spændende 
wfællesmøde med de 
“søde søde juniorpiger” 
fra 2. Birkerød.

Det kræver stor 
koncentration og en 
god pandelampe at lave 
besnøringer i mørke.
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Juniorer
Marianne Wieses Flok

Oak City Rally foregår søndag den 29. maj,  Starten går fra 
Farum Station og over 200 
biler deltager på den 10 km 
lange rute, som slutter ved 
Egemosecentret. Vi håber, 
at alle vil komme forbi og 
heppe på løberne.

Det er vigtigt, at I får sovet 
og er friske inden, så I er 
friske til at løbe.

Juniorerne (og lederne) har 
lavet masser af løbetræning i 
skoven, så de er helt klar til at 
drøne af sted med bilerne ved 
årets Oak City Rally.

KALENDER
Maj

Tirsdag d. 3.: Træning i Bistrup Hegn
Husk drikkedunk og godt fodtøj! s

Tirsdag d. 10.: Klatring og video
Husk uniform og tørklæde

Tirsdag d. 17.: Klatring og video
Husk uniform og tørklæde

Tirsdag d. 24.: Fællesmøde med 2. Birkerød
Husk tørklæde og spejderlommen i orden

Søndag d. 29.: Oak City Rally - Farum st
Husk at komme og heppe på løberne!

Tirsdag d. 31.: Mad på bål, naturmad

up Hegn
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Hej Drenge!
  Staben
  Kristian Dreholm

Så blev det påskeferie og og hvilket vejr at nyde sin ferie i. 

Det blev også weekenden efter at Omaha vandt forårstuneringen 
i overlegen stil, og fi k tre sølvplader med hjem, som de kan sætte 
på patruljens stander, så de næste generationer kan se Omahas 
kunnen.

Vi havde jo for første gang i rigtigt rigtigt mange år kunnet stille 
med tre patruljer, og det så også ud til at det ville lykkedes, dog 
med lidt hjælp fra  to drenge fra Røde Orm i Farum. Dette  fi k 
sygdom i sidste øjeblik dog sat en stopper for. Seks mand blev 
syge, og to meldte afbud.... Så vi måtte være lidt kreative, men 
det hele lykkedes og vi fi k en fed tur.

Næste måned der starter vi op under Oak City bilerne, og håber 
at vi får lavet tre hurtige biler og tager top tre til det næste Oak 
City Rally den 29/05, 
så der også en god 
grund til at bruge lidt 
fritid på at løbetræne, 
så den lille løbetur 
kan gennemføres i en 
suveræn tid ☺

Get a rat trap bigger 
than a cat trap!

1. Birkerød Trop på 
Forårsturneringen 2011 med 
den store fl otte divisionsfane, 
som vinderpatruljen får lov at 
have frem til næste år.
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GruppenGruppenTroppen

Fælles fortællinger i gruppen
  Jakob og Lisbeth, gruppeledere

Oplevelser er en af grundstenene i spejderarbejdet. Og de 
ældre spejdere og ledere fortæller med stor fornøjelse om de 
oplevelser, som vi selv eller andre (!) har haft til de nye spejdere, 
der kommer ind i vores gruppe. De historier, vi fortæller videre, 
siger en masse om, hvad 1. Birkerød står for, hvad vi synes 
er vigtigt, rigtigt og sjovt. De bidrager til at give os en fælles 
forståelse af vores gruppe. Fortællingerne er med til at holde 
vores fællesskab levende, idet de peger bagud på vores fælles 
historie, og de peger fremad, fordi de siger noget om værdierne 
i vores fællesskab. De giver os også et fælles sprog - hvem 
udenfor 1. Birkerød vil f.eks. vide, awt der fi ndes tørklædetyve, 
at Oak City Rally er et løb, der bare skal vindes, at bacon og 
Heinz er uundværlige ingredienser på en tropstur, og at Sam (der 
jo i øvrigt er æresmedlem af vores gruppe) er en mand med en 
uforlignelig evne for langspyt.

Hvert år på Sct. Georgsdag er vi så heldige at se én af de 
centrale fortællinger i spejderbevægelsen opført i levende live, 
nemlig fortællingen om Sct. Georg der udførte en heltedåd og 
reddede en landsby fra den frygtelige drage – uden at ønske 
sig noget til gengæld. I 1. Birkerød ved vi nu, at Sct. Georg 
sandsynligvis havde det fl otteste knaldrøde hår og bar en 
vikingehjælm, at prinsessen kan være så smuk og af hunkøn (!), 
at dragen bliver frygteligere og frygteligere år for år, og at kongen 
og dronningen nok havde tvillinger udover naturligvis den skønne 
prinsesse. 

En stor tak til Bjørnene for deres levendegørelse af én af vores 
fælles fortællinger.

Lad os allesammen fortælle lystigt videre!
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Sct. Georgs dag
   Lars Nissen, formand
  Lars Nissen (dragen) og Rasmus Rahbek (øvrige)

Aldrig har prinsessen været smukkere end i årets Sct. Georgs 
spil. 

Normalt plejer prinsessen at have skæg og 
stikkelsbærben, men i anledning af det royale bryllup 

var den kongelige familie udvidet med 2 babyer 
(som hed Vincent og Josephine) samt en 

ægte prinsesse. Det forhindrede dog 
ikke dragen i at være fæl og Sct. Georg 
måtte igen i år være rødhåret, modig 
og ridderlig. 

Hvis du en dag skal 
på ferie i Tjekkiet så 

fi ndes dragens hoved 
stadig på slottet karlstejn 
og man forstår godt, at det 
har skræmt befolkningen i 
middelalderen. I vores oplyste 
tidsalder kan vi godt se at den 
er stor; men det er altså bare en 
krokodille ☺

Sct Georg  dagen er også den 
dag hvor spejderne afl ægger 
spejderløftet. Det er ikke svært 
at huske: ”Jeg lover at holde 
spejderloven” hvilket alle også 
sagde i kor.

Alle, som var med sidste år, skrev 
en læderlap med et ønske om 
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en ting man ville gøre det kommende 
år. Nu var det spændende om man 
havde opfyldt sit ønske. Efter en 
del uenighed om hvor lige kassen 
var begravet blev den hentet op 
og lapperne fordelt. Herefter blev 
nye ønsker skrevet og kassen igen 
begravet et hemmeligt sted.

Til 
sidst 

og 
ikke 

mindst 
var det tovtrækningen mod 

pigerne. 

Mange mange år har vi måttet lide 
den tort at tabe. Vi kan altid fi nde 

på gode undskyldninger, men i år 
behøver vi ingen undskyldninger: VI 

VANDT.
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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

ML Kasper Munk 23 99 12 99

ML 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

Hytte Vedligehold Jens Rahbek 45 82 09 54

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

www.1B.dk




