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Tillykke

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: Alle de grønlandsfarende, Henning Hviid. Layout: Rasmus Rahbek

Der er mange fl ere smukke billeder fra den fælles sommerlejr i Grønland på 
gruppernes hjemmesider www.1b.dk og 2birkerod.dk. Foto: Henning Hviid.
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2. Thomas Conrad Tjo 12 år         4
3. Lasse Nielsen 35 år   26
6. Jeppe Pedersen 24 år   13

11. Peter Nielsen Nanu 11 år     3
12. Kristian Barlebo 45 år     3
13. Lene Friis Pudmini 53 år     4
13. David Hansen 26 år   18
23. Carl Madsen Glip 10 år     2 
26. Jacob Rasmussen 17 år      8
26. Frederik Rom 19 år   12

1. Jeppe Pedersen   13
1. Mads Nilausen   16
1. Lars Dideriksen    26
1. Andreas Esmann-Jensen    13
1. Rasmus Rahbek Rikki    15
1. Jonas Håkan-Mose    18
1. Eske Kjær    11
1. David Hansen    18
1. Emil Kristiansen      9

19. Mads Rønnest    19
20. Anne Katrine Jørgensen    23
24. Jakob Braad    26
24. Rune Jørgensen    26
30. Lotte Fregil    13

Fødselsdage 

Spejderår 
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Hans Christian Engelsens FlokHans Christian Engelsens Flok

Hej alle ulve!
  Ulvestaben

Efter en laaaaang sommerferie er vi 
klar til at tage fat igen med alle mulige 
spejderaktiviteter.

Først skal vi lige gøre vores forskellige 
beviser færdige:

 ● Bålbevis: Ferao, Glip, Kala, Nilghai, 
Nimba og Rama 

 ● Knivbevis:  alle, der mangler

 ● Savbevis:  alle, der mangler

 ● Klar-dig-selv bevis: Chikai, Chuchundra, Darzee, Duma, 
Fossa, Ikki, Karibu, Mang, Sheeta, Sona, Thokis, Thuu, Tikki 
og Won-Tolla

Husk at spejderlommen altid skal være i orden og for de 
ulve, der skal tage klar-dig-selv bevis, vil 

det blive checket. Man kan kun 
få beviset, hvis lommen er OK til 
begge møder.

Raksha og Pudmini har 
været sammen med de store 
spejdere i Grønland på 
lejr. Vi boede på en skole 
og fem af dagene var der 

sommerferieaktiviteter for de 
grønlandske børn, hvor vi legede en masse nye 

og gamle lege sammen. Vi leger nogle af legene til møderne i 
august, mens det er lyst endnu. 

Hvis I ikke allerede har fået det, er halvårsprogrammet på vej, 
så I kan se alle de spændende ting vi har tænkt os, vi skal lave i 
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Hans Christian Engelsens Flok

efterårsmånederne.

I starten af september skal vi på gruppetur til et sted, der hedder 
Colleruphus. Fredag aften, når vi har sagt ’farvel’ til de ulve, 
som skal rykke op, er der ikke mindre end 13 
ulve, der skal have spejdernavn 
– spændende. 
Lørdag 
eftermiddag 
og aften er 
forældrene 
velkomne til at 
være med og 
det plejer at 
være rigtigt 
hyggeligt. 
Et særligt 
højdepunkt 
er 

billedshowet 
fra ’året der gik’.

August

Torsdag d. 18.: Beviser og lege
I får invitation til gruppeturen med hjem

Torsdag d. 25.: Beviser og lege
Husk tilmelding til og betaling for gruppeturen

Torsdag d. 1. sep: Intet møde fordi vi skal på

Weekenden 2.-4. sep: Gruppetur
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Hans Christian Engelsens FlokHans Christian Engelsens Flok

De vilde vikinger i Vindinge
  Lene Friis (Pudmini)

Onsdag den 1. juni drog en fl ok vikinger fra Birkerød 
til Vindinge. De benyttede dog lidt mere moderne 
transportmidler som s-tog, dobbeltdækkertog og bus for at nå 
målet: en dejlig spejdergrund i udkanten af byen. De, der ikke 
havde guffet madpakkerne undervejs, spiste og derefter slog vi 
teltene op. Efter et kort lejrbål var det sengetid, men det varede 
længe før der var ro i teltene.

Når man er på sommerlejr, fi ndes 
der en frygtelig ting, der hedder 
’teltorden’. Det betyder, at man 
skal rydde op i og udenfor teltet, at 
teltet skal stå korrekt og at banden 
er klar på det rigtige tidspunkt. 
Vores bander klarede sig fl ot og det 
lykkedes at vinde det gyldne telt en 
af dagene.

Så skulle der indrettes 
lejrplads med bålsted og 
spildevandshuller. Jorden 
var megatung at grave i, 
så opgaven var næsten 
håbløs.

Om eftermiddagen 
legede vi vikingelege 
og skulle f.eks. trække 
pind. Der var bare lige 
det, at pinden var smurt 
ind i smør, så det var en 

smattet affære. Der var en tovtrækningsvariant og en kamp om 
ikke at ramme sværdet, som var stukket ned i jorden.
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Hans Christian Engelsens Flok

Aftensmaden blev tilberedt over langild – det var rigtig, rigtig 
varmt at være tæt på de mange bål. 

Fredag drog vi til fods til Roskilde for at se nærmere på vores 
forfædres både. Det var meget spændende at se de forskellige 
skibe, prøve tøj fra vikingetiden, gå ombord i modeller af skibene 
eller se hvordan man laver nagler og reb. Nogle af os nåede også 
at se fi lmen om Havhingsten rejse til Irland; man blev næsten helt 
søsyg.

Det allerbedste var nok at få lov at bruge løs af de medbragte 
lommepenge; aldrig har 
museet solgt så mange 
dåser chips på en dag.

Lørdag var fridag – her 
kunne man spille pløk, 
lege med svævebanen, 
tage knivbevis, snitte en 
ske eller ligge og puste i 
skyggen eller prøve det 
hele. Om eftermiddagen 
skulle alle dog bidrage til 
den store vikingebanket, 
så der blev skrællet, snittet, tændt bål og hentet vand – masser af 
vand, for det var meget, meget varmt.

Søndag var det slut 
og hele lejren skulle 
pakkes ned.

Det er både tungt og hårdt at 
løbe med et telt, men det er 
den bedste metode, når det 
skal lægges sammen.
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Marianne Wieses FlokMarianne Wieses Flok

Hej juniorer
  Juniorstaben

De vilde vikinger er vendt hjem fra 
Vindinge og er klar til at tage fat på en 
ny spejdersæson. Heldigvis fi k vi jo det 
gode sommervejr og så betyder det jo 
ikke så meget at skure gryder eller ordne 
patruljekasser til længe efter midnat!!

Du får det fl otte mærke til det første møde.

Vi lægger ud med tre møder i august, hvor vi skal 

 ●  forberede oprykning til troppen og fra ulvene

 ●  brainstorme på vilde ideer

 ●  spille pind

 ●  høre om Grønlandstur og verdensjamboree

 ●  prøve nogle nye lege

 ●  hygge ved bålet (hvis det ikke er svømmet væk)

Forhåbentlig har du allerede sat i et stort kryds i kalenderen ud 
for den første weekend i september. Her skal vi på Colleruphus 
og du kan roligt glæde dig til 5000 billeder af isbjerge….

Husk at:

 ► melde afbud, når du ikke kan komme!

 ► være klædt efter vejret!

 ► en spejder er altid beredt!

 ► en spejder er positiv over for en udfordring!

 ► ha’ spejderlommen i orden – HUSK PAPIR + BLYANT 
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Juniorer
Marianne Wieses Flok

KALENDER
August

Tirsdag d. 16.: Juniormøde
I får invitation til gruppeturen med hjem

Tirsdag d. 23.: Juniormøde
Husk tilmelding til og betaling for gruppeturen 

Tirsdag d. 30.: Juniormøde

Weekenden 2.-4. sep.: Gruppetur 
På Colleruphus

17. eller 18. sep: Ud i det blå 
Vandreture på 5, 10, 20 eller 30 km. Nærmere 
besked om præcis dato følger

To juniorer, Rusa og Biju, var så heldige at være med på Grønlandsturen. Her 
forsøger de at tømme en bæk efter en syv timer lang sejltur og en times gåtur 
i uvejsomt terræn og 20 graders varme. Normalt fi k vi ’vegetar-havregrød’ = 
havregrød uden myg, men det var meget svært på hiken. Det fl este prøvede vist 
også at spise eller børste tænder gennem myggenettet, men vi fandt hurtigt ud 
af, at det er lidt besværligt at få en makrelmad gennem de fi ne masker.
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Et nyt spejderår begynder
   Jakob og Lisbeth, Gruppeledere
  Lars Nissen og Henning Hviid

Efter en god lang sommerferie er vi snart klar til at tage hul på 
et nyt spejderår. Først og fremmest siger vi velkommen til vores 
nye ulve, der allerede er godt i gang med at lære nogle de mange 
ulvefærdigheder – og til deres forældre, som vi glæder os til at 
lære at kende og samarbejde med…  

Det nye spejderår byder bl.a. på:

 ● spændende historier fra sommerlejren 
i Grønland i år, hvor trop, klan, ledere 
og bestyrelse deltog. Hvor mon den 
næste store udlandstur i 1. Birkerød 
skal gå hen?! Det er nu vi skal 
drømme om det, så vi har nogle år 
til at realisere det.

 ●  masser af spændende, sjove 
og lærerige spejderaktiviteter 
sammen med spejderkammerater 
og ledere

Husk vores gruppetur den 2. - 4. 
september, hvor alle mand drager 
af til Colleruphus, der ligger på den 
anden side af Rude Skov. Og hvor 
familierne er meget velkomne 
til at deltage 3. - 4. september. 
Invitationerne bliver sendt ud i 

august måned.

Vi glæder og til at se jer igen og komme i gang!
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Grønland 2011
  Lars Nissen, formand

I mange år havde spejderne 
sparet op til den store tur. 
Grønlandsudvalget havde 
brugt mange timer på at 
søge fonde. Spejderne 
havde planlagt aktiviteter 
for grønlandske 
børn. Endelig kom 
sommeren 2011 hvor alle 

anstrengelserne 
skulle bære frugt. 

Det blev en fantastisk tur med kæmpe 
oplevelser. Arbejdet med de grønlandske børn 

var en stor fornøjelse og der var højt humør fra 
først 
til 
sidst. 
Vi 
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havde børn i alle aldre, børnehaverne var forbi fl ere gange, 
vi havde heldigvis aktiviteter og lege til alle aldersgrupper. Vi 
lærte også en del om grønlandsk levevis og kultur det lykkedes 
endda at lære en grønlandsk børnesang. Da vi fi k en del omtale i 
lokalpressen og radioen blev vi behandlet som venner og en tur i 
byen gav ofte en snak med lokalbefolkningen. 

Turen bestod af 5 dage hvor vi lavede aktiviteter med de 
grønlandske børn og 2 dage med klimaaktiviteter og resten 
med egne aktiviteter. Der var 
program alle dage fra morgen 
til sent aften. Det var ikke 
en slappertur, og de fl este 
var også ret fl ade da de kom 
hjem til Danmark igen�

Vi var 88 der skulle af sted, 
derfor måtte vi rejse i fl ere 
hold. Det ene hold var 
snydeheldige da Grønlandsfl y 
havde indsat en helikopter på deres tur. De havde en legesyg 
pilot som kastede maskinen efter moskusokser, rensdyr og 
sneharer. Vi andre var SLET ikke misundelige. Vores skole var 
helt perfekt med soverum, spisesal, stort moderne køkken, 

baderum og multihal.

Vejret var mest sol og varme, 2-3 
regnvejrsdage, men ikke med 
særligt meget nedbør. Det er 
meget underligt når solen skinner 
klokken 24 om natten. Man ser 
grønlandske børn spille fodbold 
klokken 1 og 2 om natten, for med 
sol døgnet rundt i sommerferien 
er der ikke nogen grund til at gå 
i seng til et bestemt tidspunkt. Vi 
valgte nu selv at starte klokken 8 
hver eneste dag.
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 Alle fi k én arbejdsdag. Der skulle købes ind, gøres rent og laves 
mad. De fl este dage spiste vi grønlandsk mad med fi sk, skaldyr, 
hval og sæl. Kødet blev købt ved ”brættet”, som er et marked 
hvor fi skere og jægere sælger deres bytte. Resten blev købt i et 
almindeligt supermarked hvor vi ofte tømte hylderne da vi var så 
mange. Nogle kom mere rundt og fi k også smagt moskusokse, 
rensdyr og isbjørn.

 Ilulissat er isbjergenes by (Titanic’s isbjerg kom også fra 

Ilulissat). Vi havde talrige småture til isfjorden hvor de kæmpe 
isbjerge maser sammen og forsøger at komme ud i havet. Vi 
var så heldige, at der kom et højvande og fyldte Diskobugten 
med isbjerge mens vi var der. Isbjerge overalt, det var helt 
ubeskriveligt fl ot. Vi var på sejltur ude mellem isbjergene i 
midnatsolens skær, en stor oplevelse. De fl este har hørt, at der 
er bobler i indlandsisen, men at de ligger og syder i vandet havde 
vi ikke lige forudset. Ilulissat er bare det perfekte sted at se 
klimaforandringer. 

 Alle var på hejk i 5 dage. Trop og Bjørne valgte at gå langt ud i 
ødemarken- altså langt uden for mobildækning � (de havde dog 
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en satelittelefon med). De ”ældre” medlemmer 
af holdet sejlede 8 timer nordpå til 

en lettere tilgængelig ødemark- de 
brugte handikappede Anders som 
undskyldning. På den tur fandt de 
også ud af hvorfor gruppen køber 
stormsikre telte, det var dog et lokalt 

fænomen. Alle havde en fantastisk tur 
hvor de fi k udfordret deres mentale og 

fysiske evner og indblik i den unikke 
grønlandske natur.

 Den sidste dag havde vi den 
store fi nale med fælles lejrbål 
(uden bål) og underholdning. Alle 
legepatruljer lavede et 5 minutters 
indslag, noget de grønlandske børn i 
patruljerne bestemt ikke havde prøvet 
før. Gruppens æresmedlem Sam 
Finckelstein var rejst helt til Grønland for 
at vise sine evner som langspytter. Også 
den hjælpeløse spejder dukkede op, de 
grønlandske børn diskuterede meget 
ivrigt om det mon var en eller to personer 
i den sketch. Vi tog også lejrbålsangen, 
selv om der hverken var slanke træer eller 
solnedgange.

Efter 
lejrbålet 
var der 

grønlandsk 
buffet på en lokal restaurant. 
Til manges glæde var der 
også rigeligt med danske 
specialiteter. Nogle drenge 
var ved at være træt af 
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fi skeretter. Om aftenen 
sodavandsdiskotek og 
dans på skolen til den 
lyse morgen. Det var 
derfor nogle meget trætte 
spejdere som pakkede 
sammen næste morgen 
og ikke mange holdt sig 
vågne 

på fl yveturen til Sønder Strømfjord. 

I Sønder Strømfjord var tures sidste 
aktivitet proppet ind: en tur ind til 
indlandsisen. Man blev kørt ind 
i nogle specielle terrængående 
busser. Undervejs så nogle 
moskusokser og andre rensdyr, 
altså de, som ikke sov på den 
timelange tur derind. Alle var dog 
ude og gå på isen, nogen skulle 

også lige 
have et bad derinde. 

Seniorerne havde lavet 
risengrød, som blev indtaget 
med kanelsukker og smørklat, 
for det er jo julemandens land.



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 A. Rahbek (Rikki) 28 59 57 52 45 81 22 70

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

JL Kun S. Marhadi 52 65 84 43

JL Lotte Fregil 29 27 74 49

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

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 25 37 64 57 45 81 57 07

Medlem Annemarie Jensen 28 59 57 53 45 81 22 70

Medlem Jens Bie Andersen 26 36 59 89 45 53 55 05

Medlem Martin Reland 40 53 51 81 45 82 88 81

Medlem Olav Larsen 39 18 07 67

Hytte Vedligehold Jens Rahbek 21 53 05 64 45 82 09 54

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

www.1B.dk




