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Eksamen bestået
Vores juniorleder Rasmus Rahbek
har været til eksamen og kan nu
kalde sig både vægklatreinstruktør
og træklatreinstruktør.
Et meget stort tillykke fra os alle
sammen og vi glæder os til mange
klatreture i de kommende år.

Stemningsbilleder fra
1. søndag i advent
og opsætningen af
juletræet på Vasevej,
som igen i år prydede
Bistrup hele julen.
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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

Tillykke
Fødselsdage
2.
8.
8.
11.
24.
26.
27.
29.
31.

Emil Kristiansen
Alfred Hemmingsen
Rasmus Jöhncke
Sam Mobaraki
Jonas Reland
Jacob Lyngbye
Marcus Johansen
Jakob Braad
Nina Walin

Addax
Paka
Won-tolla

Batcha

17 år
13 år
9 år
10 år
14 år
24 år
9 år
37 år
33 år
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 0
 1
 3
 14
 0
 26
 0

Spejderår
26. Lasse Nielsen

 27
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Ulve
Hans Christian Engelsens Flok

Hej alle ulve!
 Ulvestaben

Rigtig godt nytår til alle ulve og familier!
På det første møde i januar får de ulve, der har solgt juletræer
for første gang, det flotte juletræsmærke. Det er en stor hjælp
til gruppens økonomi, og vi får mulighed for at lave nogle
spændende aktiviteter.
I januar skal vi arbejde videre med håndværk. For at få mærket
skal man arbejde med forskelli-ge materialer. Vi har allerede
prøvet rensdyrtak og pebernøddedej og nu skal vi i gang med så
forskellige materialer som træ, pilekviste, kapsler og tov. Vores
projekter bliver
► to nye savbukke (den gamle kan snart ikke me-re)
► blyanter (så der altid er en der passer til spejderlommen)
► musikinstrumenter (måske kan vi give en lille koncert for
forældrene)
► bordskånere og abehænder (eller hvad vi finder på)
For at være sikre på, at alle får prøvet det hele, bliver I delt ind i 4
hold:
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Brødordningen har været en succes i efteråret, så vi fortsætter

her i det nye år:

Husk – det behøver ikke være hjemmebagt hver gang.
Gulerødder eller knækbrød glider fint ned i tomme ulvemaver.
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Juniorer
Marianne Wieses Flok

Hej juniorer
 Juniorstaben

Godt Nytår Juniorer!
Velkommen til år 2012, året som byder på spejderneslejr den
store og vilde sommerlejr. Hvor vi skal af sted sammen med alle
andre spejdere i Danmark og nogle fra resten af verdenen.
Gaverne, julepynten og risengrøden er begyndt at lægge sig, og
vi skal snart i gang med at træne for alvor til Oak City Rally.
Vi skal i januar arbejde med en del forskellige ting. I skal
udfordres i førstehjælp, vandre og meget mere.
Vi har startet et samarbejde med skjoldmøerne i farum og derfor
skal vi sidste tirsdag i hver måned arbejde sammen med dem. I
får flere informationer om dette.
Vi glæder os vildt meget, gør du?
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KALENDER
Januar
Tirsdag d. 10.: Førstehjælp
Husk at have spejderlommen i orden.
Tirsdag d. 18.: Førstehjælp
Ha nu tøj på efter vejret :)
Tirsdag d. 25.: Vandre tema
Vi skal om nogle måneder ud og gå en masse
kilometer
Tirsdag d. 25.: Skjoldmøerne
Info følger
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Troppen
Hej Drenge!
 Staben

Så er det tid til udendørs vinterspejd, hvor I kan komme ud og
teste jeres julegaver. Heldigvis er vejret stadig koldt, så man kan
teste sit nyerhvervede grej udenfor – og en fyrre kilometers testtur i patruljen ville jo ikke være dårlig.
I foregående år har vi haft en kanon tid i troppen! Vi har tre
rigtig godt fungerende patruljer, der igen og igen har vist hvor
meget ansvar i kan tage og hvor gode resultater I kan skabe,
når I står sammen om det. Fx havde I alle nogle super gode
raftekonstruktioner af patruljens identitet. Vi har også vist at vi går
foran for at skabe et godt divisionsarbejde på tværs af troppene,
fx da I planlagde o-løbs poster til 1. Birkerød Open og da vi
inviterede 2. Birkerød og Palnatoke til fredagsfest efter vores
tropskollektiv.
Det nye år vil blandt andet stå i adventurespejdens tegn, og vi
håber mange af jer vil deltage i nogle af de store løb i korpet. Der
er deadline for at indsende foropgave til Apokalypseløbet snart. I
løbet af foråret vil der være en hel række gode løb at deltage på.
Hold øjne og ører åbne.
PLA’erne kan også se frem til en PLA-oprykningstur, hvor de
ældste i troppen bliver udviklet fra mus til mænd. Det er en af
vores mest traditionsrige ture som bliver husket tilbage på med
stor begejstring fra alle de gamle, der allerede er rykket op i PLApatruljen.
Get a rat trap bigger than a cat trap!
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KALENDER
Januar
Torsdag d. 5. jan: Tropsmøde + PLAM
Weekenden d. 27-29. jan: Coco Crazy Monkey Race
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Gruppen
En stor spejderoplevelse
venter i 2012: Spejdernes Lejr
 Jakob og Lisbeth, Gruppeledere

Hør her hvad spejdere fortæller om at være på landslejr:
► Det er kolossalt stort, som en hel by, der ligger på en flad
mark, og der er spejdere fra mange lande.
► Der er 20.000 mennesker på ét sted, alle med uniformer og
tørklæder - man møder gamle venner og lærer nye at kende
og bytter mærker og ting.
► Det er en særlig følelse at vågne om morgenen, og det
eneste man kan se er telte.
► De store velkomst- og afslutningsshows er flotte, der er
mange ting at se på, som man ikke har set før.
► Der er mange fede aktiviteter overalt, f.eks. at kravle op på
en kæmpe stak halmballer og tage svævebanen ned og
kæmpeludo.
► Man går rundt selv og oplever det hele, f.eks. i Café Blå hvor
vi snakkede med nogle fra England.
► Vi blev interviewet til lejrbladet Raften, og vores billede kom i
avisen.
► Man bor sammen med sine venner og køber ind for sine
egne penge, f.eks. billigt slik.
► Jeg var væk hjemmefra i 10 dage og havde meget hjemvé i
starten. Jeg fik besøg af mine forældre midtvejs og klarede
det! Så blev det sjovere og sjovere, og da jeg kom hjem,
kunne jeg ikke tale, kun råbe!
► Jeg skiftede næsten ikke tøj – kun bukser og kun én gang!
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► Det er noget af det allerbedste ved at være spejder!

Formanden har ordet
 Lars Nissen

Jeg har i 6 år været spejderfar. Hver eneste uge har jeg kørt børn
til spejder og er gået med ind og sagt ”Hej”. Det er lederne glade
for, så de kan se at forældrene interesserer sig for deres indsats.
2 timer senere gentog øvelsen sig i omvendt rækkefølge.

Da min kone er spejderleder har jeg undertiden været med på
ture og lejre. Det er en stor oplevelse at se sine børn stå på egne
ben. De slår telt op, smører madpakker, vasker op, ordne køjen,
skifter vådt tøj, pakker taske helt uden forældrenes hjælp.

Man opdager, hvad man egentligt godt vidste, at
spejderbevægelsen udvikler de unge til at blive selvstændige
mennesker, og alt det med bål, knive og økser bare er et middel
til denne udvikling.

Jeg kan kun opfordre andre forældre til at få den samme
oplevelse. Der er jævnligt brug for en hånd til et møde eller en tur,
meld jer og få en god oplevelse ud af det. En særlig oplevelse vil
det være at deltage i spejdernes lejr til sommer, hvor der altid er
brug for voksne frivillige.
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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

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

