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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: Isbjerg på Grønland 2011, Rasmus Rahbek. Layout: Rasmus Rahbek

Flere 1. Birkerødder deltog i 
Verdensjamboreen i Sverige 
lige efter Grønlandsturen, 
heriblandt tidligere 
gruppeleder Jens. Også 
statsministeren og protekter 
HKH Prinsesse Benedikte 
lagde vejen forbi.

  Rasmus Rahbek
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TillykkeTillykke

1. Mads Nilausen 25 år   16
16. Morten Elk Baloo 44 år    2
18. Lukas Vedsted Nilghai 12 år    1 
19. Magnus Christensen 9 år    0
20. Kun Marhadi 33 år    0
23. Emil Lund Ferao 10 år    2
27. Jeppe Englev 16 år    9
30. Anders Christensen Barasingh 12 år    4
30. David Seiding Bekko 8 år      0

1. Anders Rahbek   13
1. Mikkel Thune   26
4. Martin Wagner     11
5. Morten Wagnkilde      6
8. Oliver Thomsen Akka      2

16. Morten Elk Baloo      2
23. Anders Christensen Barasingh      4
24. Victor Juhl      9

Fødselsdage 

Spejderår 
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UlveUlve
Hans Christian Engelsens FlokHans Christian Engelsens Flok

Hej alle ulve!
  Ulvestaben

Mange ulve er tit rigtig sultne (og lidt trætte), når 
de kommer til møde om torsdagen og derfor skal 
vi prøve noget nyt: To ulve skal på skift have 
grovboller / gulerødder / rugbrød / knækbrød eller 
noget andet lidt mættende med til 20 personer. Der 
er lavet og udsendt en plan for, hvem der skal have 
med hvornår. 
Planen ligger på www.1b.dk/minier/hent materiale og vi vil 
forsøge at få det med i tirsdagsmailen, så der kommer en husker. 
Man er selv ansvarlig for at bytte, hvis dagen ikke passer. Vi 
håber meget, at ordningen bliver til glæde for os alle sammen.

Det vil være en rigtig god ide, hvis ulvene hver 
gang husker en mug eller et krus, så det er let at få 
noget at drikke. Kruset sidder bedst i bæltet, hvis 
man bruger en ekstra karabinhage. 

Efter Colleruphusturen, som er lige i starten af september, 
skal vi have lavet nye bander og udnævnt bandeledere og 
bandeassistenter og vi begynder på to forskellige forløb, hvor I 
kommer til at arbejde sammen i banderne.

Den første forløb hedder Kultur og Samfund og her skal vi lære 
Birkerød at kende. Det bliver vigtigt at vide noget om vores by, 
når vi til sommer skal på lejr med spejdere fra hele Danmark. Vi 
slutter forløbet med en rigtig spejderaften i november.
Den andet forløb er førstehjælp, som løber over de tre møder 
inden efterårsferien. Vi skal selvfølgelig lære om førstehjælp, 
men også om, hvordan man undgår, at ulykkerne sker.

Lige midt i det hele holder vi høstfest med masser af spændende 
ting, der handler om efterår (og nogle af tingene smager rigtig 
godt).



5

Ulve
Hans Christian Engelsens Flok

Derudover skal alle tjene penge, så børn i Burma kan 
komme i skole. Der står mere om Spejderhjælpsugen et 
andet sted i Bardunen.

Sidst men ikke mindst er der Ud-i-det-blå, hvor vi skal ud 
og vandre. Hvis man allerede har et 5 kilomtermærke, må man 
gå 10 kilometer og hvis man allerede har 10 km mærket, må man 
gå 20 kilometer. Der er forskellige tidfrister, der skal overholdes, 
så det er en god ide at være en lille smule i træning først.

Husk allerede nu at sætte kryds i kalenderen ud for den 28. - 30. 
oktober, hvor alle ulve rejser til ’Grønland’. Om søndagen inviterer 
vi forældrene til frokost, så vi kan fortælle om Spejdernes Lejr 
2012.

KALENDER
September

Torsdag d. 1.: Intet møde

Weekenden 2.- 4.: Gruppetur 

Torsdag d. 8.: Nye bander / kend din by 

Torsdag d. 15.: Byløb
Vi mødes på Majpladsen

17. – 25.: Spejderhjælpsuge

Søndag d. 18.: Ud-i-det-blå

Torsdag d. 22.: Høstmøde

Torsdag d. 29.: Førstehjælp
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UlveUlve
Hans Christian Engelsens FlokHans Christian Engelsens Flok

Hvad kan man få for en tyver?
For 20 kr. kan du købe en 
pose vingummi, chokolade 
eller chips, eller ½ liter 
cola eller 8 Manchester 
United klistermærker til dine 
skolebøger.

FN’s 
Børnekonvention siger, at alle børn har ret 
til at lære at læse og skrive, men for børn og 
unge i Burma er uddannelse noget, man må 
kæmpe for at få. Spejderhjælpen støtter et 
projekt i Burma, som sikrer, at børnene kan 
komme i skole og at der er dygtige lærere 
til at undervise dem. For bare 16 kr. eller 
det samme som en ½ l cola koster, har du 
allerede hjulpet et barn.

Hvis gruppen samler 2.000 kr. ind, kan vi betale for, at 65 børn 
kommer i skole og for at den lærer, der skal undervise dem, får et 
års løn.

Fra den 17. – 25. september arbejder spejdere i hele Danmark 
for at samle penge. Spejderhjælpsugen har været afholdt siden 
1960; det vil sige i mere end 50 år. 
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Ulve
Hans Christian Engelsens Flok

 Du kan aftale en prisliste med dine forældre, så du f.eks. får 5 
kr. for at tømme opvaskemaskinen eller for at samle æbler op 
i haven. Du kan også sammen med en anden ulv og i uniform, 
spørge naboer og familie, om I kan tjene lidt penge hos dem ved 
at lufte hunden, støvsuge, luge ukrudt eller feje fortov.

Hvis du plejer at tjene lommepenge ved at lave ting derhjemme, 
kan du jo lave endnu fl ere end du plejer eller give alle dine penge 
i den uge til spejderhjælpen. 

Målet er, at alle ulve tjener mindst 20 kr. hver.

Alle, der tjener penge, får det fl otte 
spejderhjælpsmærke og den bande, der tilsammen 
har tjent mest, får også mærket til bandestanderen. 
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JuniorerJuniorer
Marianne Wieses FlokMarianne Wieses Flok

Hej juniorer
  Juniorstaben
  Rasmus Rahbek (Grønland 2011)

Velkommen til de nye og farvel til de gamle. Nu er det igen tid at 
starte et nyt spejderår.

Gruppeturen er netop overstået, og vi skal straks skynde os 
videre.

Vi skal starte med, at ryste os godt sammen, så alle lærer 
hinanden godt at kende. Det er vigtigt at have et godt 
sammenhold, så alle har det rart, og vi kan bruge møderne på at 
lave sjov og lære noget. Vi skal vise, at vi er de sejeste juniorer i 
Ravnsholt Division.

Vi ledere glæder os virkelig til at komme i gang.

Vi vil gerne have at I husker uniform, tørklæde og at have 
spejderlommen i orden.



9

Juniorer
Marianne Wieses Flok

KALENDER
September

Weekend d. 2. - 4.: Gruppetur
Husk at læse indbydelsen for info

Tirsdag d. 6.: Møde - samarbejde
Husk tøj der kan tåle lidt af hvert

Tirsdag d. 13.: Møde
Husk at have spejderlommen i orden

Tirsdag d. 20.: Møde
Husk tøj efter vejret

Tirsdag d. 27. : Møde

r
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TroppenTroppen

Kære Brevkasse
  Staben

Tak for en super fed sommerlejr! Jeg har en krise i mit liv og har 
derfor nogle spørgsmål, jeg godt kunne tænke mig svar på.

Hvordan skal jeg dog få tiden til at gå efter en så fed sommerlejr?
Jeg savner også Amanda! I Netto kan man nemlig kun få 
offi cerrogn og det smager slet ikke lige så godt!

Og så fandt jeg aldrig nogen rubiner, så jeg er lige så fattig som 
da jeg tog afsted.

Mine seje spejdervenner tog en forlænget sommerlejr 
på verdensjamboree i Sverige, mens jeg må planlægge 
patruljemøderne i september og ved slet ikke hvad vi skal fi nde 
på!

Hilsen Den Fortvivlede

----------------

Kære Den Fortvivlede,

Det lyder som om du har tre problemer: Du keder dig, du savner 
kærlighed og du har ingen penge. Og så mangler du inspiration til 
patruljemøderne.

Du får her et simpelt råd. Du skal bare vælge fra denne liste af 
super seje og billige aktiviteter, der kun kan skaffe dig kærlighed 
og underholdning:
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Troppen

1 Gå en tur på stranden i MEGET stram redningsvest med 
patruljen.

2 Tag jeres sælskindsveste på og tag en is i hovedgaden.

3 Ring til Bjørnepigerne og fortæl at I har brug for ”lektiehjælp” 
og udnyt tiden til at lave jeres egen top-5 (og sammenlign 
med supportgruppens.)

4 Kig de 12.425 billeder igennem fra Grønlandsturen og lav et 
slideshow til Colleruphus.

5 Køb en Nalgene fl aske, fyld den med torskerogn, put den i 
fryseren og lav torskerogns is ud af det...

6 Begynd at træne til at blive Danmarksmestre i pind.

7 Tag til Rungsted havn og overtal en fi sker til at tage jer med 
ud og skyde sæler.

Get a rat trap bigger than a cat trap!

KALENDER
September

2. - 4. september: Gruppetur til Colleruphus

8. september: Tropsmøde og PLAM

10. september: Spildop (Sioux kører)

17.- 18. september: Ud i det blå

18. september: Tur til BonBon-Land
For dem, som har hjulpet med Spildop

til Colleruphush
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GruppenGruppen

Ud at vandre
   Jakob og Lisbeth, Gruppeledere

Ud-i-det-Blå er en tradition, som vi i 1. Birkerød holder i hævd 
hvert andet år. 

Her har spejderne mulighed for at tage et kilometer-mærke:

 ● ulvene kan gå 5, 10 eller 20 km

 ● juniorerne kan gå op til 30 km 

 ● tropsspejderne kan gå op til 50 km

 ● klanspejderne og lederne kan gå op til 75 eller 100 km

Når man vandrer, kan man nyde naturen omkring sig, 
man kan hygge sig sammen, man kan få tænkt lidt 
over tingene, og man får motion, masser af frisk luft 
– og forhåbentlig også nogen sol! Ulve kan fi nde på 
at lege rollespilslege, mens de går af sted – det har 
vi oplevet engang hele vejen rundt om Furesøen. 

Ulvene ænsede knapt nok, hvor langt de gik – og hold 
da op hvor de hyggede sig! 

Når man skal gå 75 eller 100 km, kræver det noget ekstra i form 
af solid forplejning og et større lager af vableplaster. Søllerød 
Kro ved midnatstide kan godt være hyggelig, når en håndfuld 
spejdere kommer forbi og får dagens sidste forplejning!

Vi er så heldige, at én af vores tidligere ledere, Søren, er 
passioneret march-deltager og er god til at planlægge ruterne 

NåNå
mm
oo
––
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dada  
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Gruppen

med tilhørende rastepladser. Vi vil henvende os til jer forældre 
for at få opgaverne med at passe rastepladserne besat og sørge 
for noget at spise og drikke til de vandrende spejdere. Det er 
hyggeligt at være med!

På gensyn ude på ruterne – i sol eller regn!
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GruppenGruppen

Grønland 2011
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Gruppen

  Rasmus Rahbek



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

www.1B.dk

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




