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 Rud Tolstrup

Grønlandsstemning!
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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: Dillekom. Layout: Rasmus Rahbek
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Rasmus Bie
Oliver Thomsen
Victor Juhl
Britta Ludvigsen
Mikkel Hansen
Adam Brouer
Adam Jacobsen
Sophus Barlebo
Markus Friis
Emil Emborg
Lars Albretsen
Emil Jørgensen
Jakob Rasmussen
Julius Emborg
Christian Friis
Jacob Stendevad
Matias Albretsen

Thokis

Raksha

Sika
Ikki
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Dingo
Mang
Ibex

Mandla

9 år
12 år
19 år
44 år
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16 år
12 år
12 år
9 år
9 år
9 år
13 år
10 år
9 år
16 år
15 år
12 år
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Ulve
Hans Christian Engelsens Flok

Hej alle ulve!
 Ulvestaben

Spejderhjælpen 2011:
1931,50 kr tjente ulvene i Spejderhjælpsugen. Det er det flotteste
resultat nogensinde. Vi havde på forhånd sat os det mål, at hver
ulv skulle forsøge at tjene 20 kr., så minimum 32 børn i Burma
kunne komme i skole et år.
Det store beløb betyder, at ikke mindre end 121 børn kan komme
til at gå et år i skole eller at 1 lærer kan få løn og 60 børn komme
i skole i et år.
På tegningen kan man se, at ulvene i
blå bande var de flittigste og de fik da
også de flotte spejderhjælpsmærker
med guldkant, men det lykkedes for alle
bander at nå målet om at tjene 20 kr. hver

Selvom der er flest ulve i grøn bande
kan man se på tegningen her, at det
alligevel var blå bande, der tjente
allerflest penge

På det allerførste møde i november skal vi høre om
● spejderbevægelsen og spejdere i andre lande
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●

at tage på jamboree

●

de andre spejdere i Rudersdal kommune

●

gruppens historie

●

korpstræ og Ravnsholt division

KALENDER
November
Torsdag d. 3.: Spejderliv
Torsdag d. 10.: Sanser
Torsdag d. 17.: Sanser
Torsdag d. 24.: Sanser

På den måde gør vi vores forløb om kultur og samfund færdigt og
du får endnu et flot mærke til spejderuniformen.
På de tre andre møder arbejder vi med vores sanser:
smage – lugte – høre – se – føle
og skal prøve alle mulige forskellige lege og opgaver, der har
med sanserne at gøre.
Af forskellige årsager kommer her en ny plan for brødordningen i
november:

Husk at vi er udendørs til hvert eneste møde i kortere eller
længere tid og at det nu er mørkt og koldt.
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Juniorer
Marianne Wieses Flok

Hej juniorer
 Juniorstaben

November og snart december. Ja tiden går stærkt og det gælder
om at udnytte dagene før de bliver helt mørke og vinterkolde.
Derfor skal vi nå rigtigt meget i denne måned.
Vi starter med at færdiggøre vores emne om orientering ved at
have en hyggelig sheltertur. Her bliver der rig mulighed for at
lære. både om kort, kompas, madlavning og du kan få øksebevis.
Så skal vi i gang med næste emne Klar Dig Selv. Vi skal lave
mad, køre med tog, finde viden, og meget, meget mere.
Vi skal på Experimentariet. Her skal vi have en rigtig hyggelig
dag.
Vi skal også ud at køre med s-toget. Vi starter dette møde tidligt
allerede kl. 18 på Birkerød st., så kører vi hele vejen fra den ene
ende til den anden med s-toget. Vi slutter nok også lidt senere,
end vi plejer.
Vi skal også have nogle til at køre Spildop. Det er jo her vi tjener
penge til gruppen. Så vi kan lave nogle fede spejderting. Sidst,
men ikke mindst er der mulighed for at komme og være med til at
tænde juletræet på Vasevej. Det er 1. søndag i advent.
Husk lygte og varmt tøj til alle møder!!!
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KALENDER
November
Tirsdag d. 01.: Orientering GPS
PS
Vi mødes i Rude Skov! Husk lygte og varmt tøj
Weekend d. 04. - 06.: Sheltertur
Læs indbydelsen
Tirsdag d. 08.: Madpandekager
Vi laver lækker mad over bål og trangia
Lørdag d. 12.: Spildop
Vi tjener penge til gruppen. Se mail
Tirsdag d. 15.: Klar dig selv
Nyt emne. Vi skal lære om transport
Lørdag d. 19.: Expermentariet
Vi tager til det lærerige og spændende sted
Tirsdag d. 20.: Kds - Ud og se med DSB
Vi kører med s-toget, Vi mødes kl 18:00 på
Birkerød st.
Søndag d. 27.: Juletræstænding
Vi tænder juletræet på Vasevej kl. 16:00
Tirsdag d. 29.: Klar dig selv
Hav tøj på efter vejret, vi er ude.
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Troppen
Nathejk 2011
 Emil

 Nathejks hjemmeside
I weekenden 16. – 18. september gik
det løs. Nathejk er et spejderløb hvor det går
ud på at bevæge sig fra et punkt til et andet. Imellem
de to, er der ca. 50 km. For at gøre det hele lidt sværere er
der nogle fangere, som skal prøve at finde og fange deltagerne.
Det startede i Hundested, hvor vi blev sat på en båd mod
Rørvig. Da vi så ankom til Rørvig fik vi udleveret nogle ting, som
fangerne under ingen omstændighed måtte få fat i!
Derefter gik løbet straks i gang. Vi var 400 tropsspejdere, som
startede med at bevæge os gennem et tæt sommerhusområde.
Det var meget mørkt,
og pludselig så vi
en fanger få meter
foran os. Vi var gået
lige i en fælde. Vi
forsøgte at løbe fra
ham og flygte ud af
sommerhusområdet.
Desværre havde vi
tunge rygsække på, så
det lykkedes os ikke.
Efter at have været
fanget en gang fortsatte
vi på løbet. Efter en hård tur gennem Lammefjorden sluttede
løbet i Svinninge ved Holbæk.
Der uddeles 3 forskellige mærker for at deltage på Nathejk:
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For at gennemføre løbet, for at være fanger og for at
gennemføre.. MEN uden at blive fanget en eneste gang.

KALENDER
November
Torsdag d. 03.: Tropsmøde og PLAM
Husk papir og blyant
weekenden d. 12.-13.: Korpsrødsmøde
Kun for tilmeldte
Torsdag d. 17.: Arrangement for PLA’erne
I København
Weekenden d. 18.-20.: Fenrisløbet
(adventurespejds-løb) i Trekantsområdet.
TILMELD jer på www.fenrisløbet.dk
Ugen d. 22.-26.: Tropskolle
I Naulakha, Det bliver fedt!
weekenden d. 26.-27: Juletur
se indbydelse.
Søndag d. 27.: Juletræstænding
Vi tænder juletræet på vasevej. kl. 16:00

Indtil i år var der ingen
der nogensinde havde
modtaget det sidste
mærke. I år var der
2 seniorpatruljer der
sneg sig hele vejen
uden at blive fanget.
Get a rat trap bigger
than a cat trap!
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Troppen
Dille
 Adam

 Dillekom
Dille er et adventure spejderløb (www.adventurespejd.
dk), der forgår oppe i Gribskov lige nord for Hillerød. Man starter
lørdag og slutter om søndagen, så man kun skal sove en gang.
Det er et rigtig sjovt løb for alle og man kan være med selv om
man kun lige er startet i troppen. Der er 13 poster og man kan
kun nå alle sammen hvis man er én af de gamle og man skal
altid have styr på tiden.
På Dille skal man bygge mange ting. I år byggede vi en banjo,
vi byggede et net så vi kunne friturestege nogle pomfritter vi
skulle lave på madposten, vi byggede et kors vi skulle bruge til at
spidde en med.

Det siges, at 1. Birkerøds
æresmedlem, Sam
Finkelstein, har en
navnebror, der kan træffes
på Dille!
Se adventurespejd.dk,
hvis du gerne vil vide
mere om nogle af de
11 store og krævende
spejderløb i ligaen, der er for
tropsspejdere og seniorer.
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I år var historien, at vi skulle følge en ond forbryder til fængsel.
Han stikker af fra toget og så skal vi finde ham igen. Vi finder ud
af, at han døde for 30 år siden og har lavet en
pagt med djævlen.
I år blev 1. Birkerød den bedste gruppe i
vores division og vandt dermed R.C.M.P.
vandretrofæet, vi er bare go’e.
Jeg kan kun sige: TAG MED! Det er så fedt.

1. Birkerøds hold
på Dille-løbet, ét af
de store spejderløb
i Adventurespejdligaen, fik en flot 9.
plads - den bedste
placering
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Bjørne
Seniorer

Find din vej - og gå den, lød en t
Her er i hvert fald en mulighed:
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tidligere gruppeleders vise ord...
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Gruppen
Der er grøde i DDS
 Jakob og Lisbeth, Gruppeledere

Når man skal planlægge et fællesledermøde i Ravnsholt Division
og brainstormer på hvilke emner, der er spændende at tage
op, så bliver det tydeligt, at der er en masse meget forskellige
aktiviteter i gang i DDS.

Der er f.eks. blevet etableret en Adventurespejd-liga (se
andetsteds i Bardunen), som samler nogle af de største
spejderløb i Danmark. Og der er fokus på, hvorledes man kan
bringe mere adventure ind i det daglige spejderarbejde.

Der er fornyelse på vej på kursus-siden, idet der bl.a.
kommer BLA-kurser for juniorer (KLAP) og PLA-kurser for
de nyoprykkede tropspejdere (PLAN 0), så de kan komme
i gang med at bruge deres efterårsferier sammen med
spejderkammerater fra hele Danmark, lige så snart de er rykket
op i troppen!

”Delekulturen” i korpset bliver stimuleret for at gøre det daglige
spejderarbejde nemmere og bedre – så der laves færdige forløb
for f.eks. minier – lige til at gå igang med.
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Der er også mange muligheder for at lave internationalt spejd og
for at arbejde med sundhed – der er noget for enhver smag og
gode muligheder for vores ledere til at blive inspireret og arbejde
med det, der giver energi og mening for den enkelte.

Vildsvinehegnet
Hvad giver?
1 formand
+ Pudmini
+ 5/6 Omaha
+ 2 tobitter
+ 6 hyttevagter
= 350 meter vildsvinehegn på Gillastugan
Lejrpladsen ’Blekinge’ (hvor en hel masse af os har været et par
gange) blev en weekend i oktober forsynet med vildsvinehegn.
Først fældede vi træer og buske (og Omaha slæbte grene bort
og stablede træstammer). Derefter blev der med motoriseret
jordbor gravet ud til stolperne – tykke i hjørnerne og almindelige
ind imellem. Et par stykker satte pæle i jorden, de næste
bankede dem på plads og de sidste skruede ’klokker’ på. Søndag
formiddag kom trådene i og kort efter frokost blev der sat strøm
på. Nu er det forhåbentlig muligt at holde vildsvin ude og ulve
inde!!

PS: Gillastugan
er et af korpsets
spejdercentre.
Det ligger på
Söderåsen i
Skåne og har de
seneste år været
stærkt plaget
af vildsvin, som
ødelægger
lejrpladserne.
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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

Hytten

ML

Lene Friis (Pudmini)

61 28 38 09

45 81 60 09

ML

Britta Feusi Ludvigsen (Raksha)

26 55 07 95

45 66 27 02

JL

Rasmus A. Rahbek (Rikki)

28 59 57 52

45 81 22 70

JL

Lotte Fregil

29 27 74 49

JL

Kun S. Marhadi

52 65 84 43

TL

Mads Danvad Nilausen

22 95 63 03

TA

David Hansen

61 35 31 77

TA

Jeppe Arnsdorf Pedersen

61 70 45 81

TA

Jonas Håkan-Mose

22 95 16 91

TA

Kristian Dreholm

26 73 76 22

TA

Rud Tolstrup

26 21 61 41

PL

Morten Rose Wagnkilde

25 46 00 88

45 81 68 90

PA

Markus Rysgaard Petersen

23 67 74 37

45 54 22 88

PL

Theis Dahl Villumsen

26 35 33 05

45 82 33 05

PA

Christian Cletus Friis

27 50 60 09

45 81 60 09

PL

Adam Rye Brouer

31 95 42 45

45 81 15 85

PA

Jacob Stendevad

30 64 34 24

45 82 57 82

PA

Tobias Rahbek

20 82 20 54

45 81 22 70

KL

Frederik Abildgaard Rom

40 27 26 08

45 81 52 47

KL

Victor Kjellerup Juhl

23 63 30 75

KL

Kasper Munk

23 99 12 99

GL

Jakob Braad

40 41 62 65

GL

Lisbeth Garly

22 95 16 19

45 82 46 42

BSF

Lars Nissen

28 73 01 01

45 81 60 09

GK

Camilla Kornbeck

25 37 64 57

45 81 57 07

BSM

Annemarie Jensen

28 59 57 53

45 81 22 70

BSM

Jens Bie Andersen

24 41 14 96

45 53 55 05

BSM

Martin Reland

40 53 51 81

45 82 88 81

BSM

Olav Larsen

Udlån

Annemarie Jensen

hytteudlaan@1b.dk

45 81 22 70

Vedligehold

Jens Rahbek

21 53 05 64

45 82 09 54

w w w.1B . d k

39 18 07 67

