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Gruppen

Det er sjovt at være mange af sted på tur sammen. Både mini og juniorer har
været på weekend med de andre spejdere i divisionen.
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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: Aftensmad på Minidivi 2011, Lene Friis (Pudmini). Layout: Rasmus Rahbek

Tillykke
Fødselsdage
1.
6.
9.
11.
23.
23.
23.
24.
24.
24.
27.

Andreas Munch
Jonas Håkan-Mose
Lucas Kriegel
William Donner
Marcus Hansen
Alexander Brøgger
Sune Ingvardson
Max Lundstrøm
Anders Rahbek
Bjørn Søndergaard
Rasmus Rahbek

Juni
Chuchundra

Fossa
Fox

Jacala
Karibu
Rikki

9 år
25 år
13 år
9 år
11 år
11 år
29 år
11 år
23 år
10 år
23 år

 1
 17
 4
 1
 1
 0
 ?
 3
 12
 1
 14

Juli
8.
12.
14.
21.
23.
30.

Kasper Munk
Julius Wagnkilde
Christian Hansen
Nicolai Myrup
Jakob Boutrup
Simon Ludvigsen

Miko

Tha

Spejderår
1.
1.
1.
4.
4.
11.
11.
14.
19.

Martin Hansen
Christopher Wodstrup
Kristian Dreholm
Jakob Larsen
Matias Albretsen
Adam Haupt-Hansen
Sam Mobaraki
Lucas Kriegel
Rud Tolstrup

38 år  29
11 år  3
13 år  1
23 år  13
10 år  1
13 år  4

Juni

Mandla
Sheeta
Won-tolla
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18
2
2
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Juli
1. Jeppe Englev
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Ulve
Hans Christian Engelsens Flok

Hej alle ulve!
 Ulvestaben

 Lars Nissen
Først og fremmest et STORT velkommen til alle de nye ulve. Vi
håber, I bliver rigtig glade for at være med i ulveflokken.
Et andet sted i Bardunen kan I læse om minidivi, som 12
gamle og hele 6 nye ulve deltog i. I kan se billeder fra turen på
divisionens hjemmeside www.ravnsholt.dk.
Måske kommer dette nummer af Bardunen efter vi er kommet
hjem fra sommerlejr, for det er det allerførste, vi skal.
Vi drager af sted mod Roskilde onsdag den 1. juni og vender
hjem igen den 5. juni. Der er planlagt en masse sjove og
spændende aktiviteter, men der bliver også tid til at slappe af.
Onsdag den 15. juni er det Valdemars dag og her skal vi alle
sammen sælge de små Dannebrogsflag i Birkerød gågade.
Som noget nyt laver vi et flagløb og så vil der være en hemmelig
aktivitet. Det bliver sidst på eftermiddagen, men I vil få besked
om tid og sted.
Der er kun to egentlige ulvemøder i juni: den 9. juni, hvor de nye
ulve skal til knivbevis’prøve’. De ulve, der skal rykke op, starter
på bålbevis og resten begynder på klar-dig-selv-bevis og her er
det vigtigt at huske Flammen
hver gang og at have
spejderlommen i orden.
w
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Sådan ser et tørklæde ud, der
har været med på en rigtig god
spejderlejr. Og så er det på tide
med en tur i vaskemaskinen.

KALENDER
Juni-juli
Onsdag d. 1.-søndag d. 5. jun:: Sommerlejr
le
Torsdag d. 9. jun: Beviser
Onsdag d. 15. jun: Valdemarsdag i gågaden
Torsdag d. 16. jun: Sommerferieafslutningsmøde

Ulvemødet den 16. juni er det allersidste inden ferien. Der er en
helt fast tradition for, hvordan det foregår og du kan roligt glæde
dig.
Første møder efter sommerferien er torsdag den 19. og den
25. august. Vi gør bål og klar-dig-selv beviserne færdige og de
nye ulve skal tage savbevis. I kan læse meget mere om, hvad
beviserne indeholder på www.1b.dk/minier/hent materiale.
Husk også at sætte et stort kryds i kalenderen den 2. – 4.
september, hvor vi skal på gruppetur til Colleruphus. Her skal vi
sige farvel til de ældste ulve, som rykker op til juniorerne og alle
de nye ulve skal have spejdernavn.
Husk altid:
► • at læse mails
► • at melde afbud (gerne i god tid og på sms)
► • tøj og sko efter vejret til alle møder
► • at spejderlommen skal være i orden
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Ulve
Hans Christian Engelsens Flok

Mikro-Minidivi 2011
 Lene Friis (Pudmini)

 Lene Friis (Pudmini)

Asterix og de gæve gallere kom i alvorlig knibe da romerne
bortførte Miraculix. Heldigvis var 150 spejdere netop på besøg
i gallerlandsbyen og kunne hjælpe gallerne. Spejderne løste
forskellige opgaver og fik som
tak ingredienser, som måske
skulle bruges i trylledrikken.
Opskriften var jo hemmelig og
uden Miraculix måtte spejderne
bruge en orakelgris, som kunne
udpege de rigtige ingredienser.

De nye ulve skrællede alle vores
kartofler og pillede løg i telte, mens det
regnede og tordnede. De gamle ulve
brugte tiden til at læse Asterix i det
andet telt.

Spejderne kom gennem 16 poster som f.eks.
● • Obelix:
Flyttede bautasten ved samarbejde
●

• Hørmetix: Rense en sild, stege og spise den

●

• Kagemix: Pandekage på dåse

●

• Idefix:

●

• Hattenix: Stable romerhjelme

Duftekimsleg

Da trylledrikken endelig
var klar, blev alle spejdere
udstyret med vandballoner.
Der blev lagt en strategi og
endeligt kunne romernes
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Der er mange ting, der skal
pakkes, når man er på lejr

Minidivi var en ren
luksuslejr - søndag
morgen tog lederne
opvasken.

borg blive erobret og Miraculix befriet. De fleste romere flygtede,
men det lykkedes at fange generalen, og han blev meget våd.
Vores ulve sov i runde telte, som er rummelige med plads til
ormekrig. Maden blev lavet på bål og det smagte dejligt. Et besøg
i en gallisk landsby bød naturligvis også på bålstegt vildsvin og
lejrbål med mange spejdere.

Der er nu ikke noget som havregrød kogt på bål....
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Juniorer
Marianne Wieses Flok

Hej juniorer
 Juniorstaben

 Rasmus Rahbek
Vi har været på Juniordivi, Zoo-dag og Oak City Rally, og nu står
den på sommerlejr.
Vi skal i år på sommerlejr sammen med minierne og de søde
piger fra 2. Birkerød. Vikinger er temaet for lejren, og I kan tro, vi
skal være vikinger! Vi besøger vikingeskibsmuseet og skal lave
en festmiddag, hvor vi skal spise som vikinger! Det bliver super
fedt!
Når vi har været på sommerlejr, skal vi lave spændende
eksperimenter. Derfor er det vigtigt, at I har noget tøj på, der kan
tåle at blive beskidt!
Sidste møde inden ferien skal vi have indbagt PIZZA over bål.
Jeres forældre og søskende er meget velkomne til at komme og
spise med. Det er ved at være en fast tradition, at vi alle mødes,
inden den lange sommerferie, og vi håber at se rigtig mange.
Første møde efter sommerferien er den 16 aug. og allerede den
19-21., holder vi Adventuretur med klatring og andet vildt - glæd
jer.
God sommer!
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KALENDER
Juni-juli
Ferien d. 01. - 05.: Sommerlejrr - Vikinger
Husk at læse indbydelsen for info
Tirsdag d. 7.: Eksperimenter
husk tøj, der kan tåle lidt af hvert
Tirsdag d. 17.: Intet møde
Vi holder “hviledag” oven på pinse karnevalet
Tirsdag d. 21.: Pizza over bål
Husk at forældre må komme kl 19:00
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Troppen
Hej nukappiaqqat iligiillutik pinerlunniartartut
(oversat til dansk: drengebande)
 Staben

Først og fremmest håber vi at alle patruljer fik gennemført Oak
City Rally med hurtige sæbekassebiler og vigtig erfaring til næste
års optimering af sæbekassebilerne.
Nu er det så endelig blevet sommer! Solen og varmen er kommet
for at blive, og i juni måned kan vi rigtig begynde at glæde os til at
vi alle snart drager mod verdens største ø, Grønland.
Indtil da kan skal I øve jer på at lave madlavning over
båd. Formålet med juni måned er nemlig at I skal lære om
grundlæggende madlavning og tips og tricks til det at lave mad
over bål. I må dog meget gerne gå ud over det grundlæggende
og eksperimentere lidt med svær og speciel madlavning.
Samtidig vil vi meget gerne have at I tænker lidt Grønland ind i
madlavningen. Måske kunne I prøve at lave nogle af Grønlands
nationalretter over bål på et af jeres møder?
Generelt skal juni måned dog bruges til at forberede sig til
Grønlandsturen. Vi skal alle have styr på vores grej. Så hvis
man mangler noget på pakkelisten, er det nok en god idé at
tage i spejdersport. Det er samtidig vigtigt at vi får øvet os lidt
på kompasset, hvilket bliver et vigtigt redskab på Grønland. I
den forbindelse er det vigtig at I øver jer på at tage højde for den
lille misvisning på ca. 35 grader, som vi kommer til at opleve på
Grønland.
Derudover vil der være en god idé at lære lidt grønlandsk slang,
så det bliver lettere at snakke med de seje eskimoer deroppe. For
at hjælpe jer lidt på vej, får I her lidt slang I kan øve jer på.
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Ikinngutinnersumik inuulluaqqusillunga

KALENDER
Juni-juli
Søn. d. 5. jun kl. 13 - 18: Bistrup
up Sommerfes
Sommerfest
Tors. d. 9. jun kl. 18 - 19.30: PLAM
Tors. d. 9. jun kl. 19.30 - 21.30: Tropsmøde
Weekenden. d. 17-19. jun: Klatretur
KolleKolle shelteren, info følger
Lør d- 18. jun kl. 8-16: Spildop genbrugskørsel
(Omaha skaffer kørere)
8. - 23. jul: GRØNLAND

Grønlandsk
Pupaq
Taraajaq
Eqoq
Tuttut tututtut tuttutuuttut
Ersinaq
Sianiittutit
Pikkorik
Qorfik
Nipangerit
Sianiissuaq
Paasiasakippoq
Igguraarsuk
Nilersuaq
Naalassuutit
Qaa iluamik
Savaatitit aniapput

Dansk
Beskidt
Blærerøv
Bremsespor
De beskidte rensdyr spiser rensdyr
Den er grim
Du er dum, ikke særlig kvik
Dygtig
En kvinde der prutter
Hold kæft
Hvor er du/han dum!!
Kyllingehjerne
Lækker steg
Stor prut
Opfør dig ordenligt
Tag dig sammen
Tivoli er åben (eller direkte
oversat; dine får løber ud)
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Bjørne
Seniorer

Hej Bjørne
 Klanlederne

Der er sket meget siden sidst Bjørnene sidst var i Bardunen.
Først vil jeg sige tak for alle de dejlig mennesker, som var med
på Refleks, håber at alle fik noget med hjem, som de kan bruger
herhjemme i vores daglige spejderarbejde. Og håber at vi
kommer til at se mange flere med næste år.
Også må vi også sige
Tillykke til Frederik, da han
i marts vandt jægeren i
Apo og, derfor har vundet
Apo for 3. Gang.
Han var af sted med Delux
i år, og det er derfor, at
den ikke står i vores hytte
endnu. Men igen et stort
tillykke til ham.
Vi har så også fået lavet et stort stykke arbejde med at finde
lege og andre sjove ting til vores små børn oppe i Grønland, så
vi er totalt klar nu til at skulle tilbringe nogle dage sammen med
børnene.
Vi er også ved at være godt klar til Roskilde, i år er det vores helt
egen spasser og Kristine (2. Birkerød), som står for det helt store
på Roskilde, og de har lagt et rigtig stort arbejde i at få det til at
køre rundt.
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KALENDER
Juni-juli
2 juni: Ud-i-det-lySSegrønne
(mere info kommer)
4 Juni: Ka sommer fedt
(mere info kommer)
5. Juni kl 13-18: Bistrup Sommerfest
Bistrup Kirke og præstens have
5. Juni kl. 19.30: Bjørnemøde
Naulakha
22. juni kl. 17-22.30: Infomøde for Roskildevagt
Lundsgaard Auditoriet på KU
8. - 23. jul: GRØNLAND
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Gruppen
X’er i kalenderen
 Jakob og Lisbeth, Gruppeledere

Allerførst skal lyde et varmt velkommen til de nye ulve, der er
startet i maj måned, samt deres forældre. Vi glæder os til at lære
jer at kende og dele livet i 1. Birkerød med jer – et spejderliv fyldt
med spændende oplevelser, godt kammeratskab og færdigheder
i at færdes i det fri – og meget andet!
Velkommen til et fællesskab, der
bygger på spejderbevægelsens
værdier, som på ulvesprog
kan udtrykkes ved KAFSU,
nemlig Kammeratskab,
Ansvar, Friluftsliv, Sjov og
Udfordringer.
Samtidig er vi et ambitiøst
lederteam, der
d hele
h l tiden
tid
udvikler
spejderarbejde for at sikre,
u
dvikler vores
v
att d
det
err vedkommende og appellerer til
a
et e
drenge
2011.
d
renge anno
a
16.
6.. holder vi møde for nye
1
6. 6
fforældre,
oræld hvor vi vil fortælle mere
om
ulvearbejdet, 1. Birkerød og Det
o
mu
Danske
D
ans Spejderkorps
2.-4.
tager vi på vores årlige
2
.- 4 9.
gruppetur
til Colleruphus i Høje
g
ru
Sandbjerg.
Her er forældre og
S
a
meget velkomne til at
ssøskende
ø
deltage fra lørdag eftermiddag til
d
søndag middag, og den
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17.-18.9. skal vi ”Ud i det Blå”-

en vandreweekend, hvor de store
o re
og
spejdere kan gå op til 100 km og
ter!
ulvene kan gå nogle kortere ruter!
p,
Rigtig god Grønlandstur til Trop,
Klan og ledere! Vi glæder os rigtig
gt i g
meget til at høre om alle jeres
oplevelser efter sommerferien!

Ligesom
Ligesom vi glæder os
meget
høre
m
eget til
til at
at h
øre ffra
ra de tropsspejdere og
ledere,
der
Verdensjamboré
i Sverige sammen
l d
d skal
k l på
åV
d
j
med 40.000 spejdere fra hele verden!
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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

Hytte

ML

Lene Friis (Pudmini)

61 28 38 09

MA

Kasper Munk

23 99 12 99

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

64 64 08 67

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

45 81 31 19

PA

Adam Rye Brouer

KL

Frederik Rom

40 27 26 08

KL

Victor Kjellerup Juhl

23 63 30 75

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

Kasserer

Camilla Kornbeck

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

Udlån

Annemarie Jensen

w w w.1B . d k

45 81 60 09

45 82 09 54

45 81 15 85
45 81 52 47

45 81 57 07

45 82 09 54
hytteudlaan@1b.dk

45 81 22 70

