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UlveUlve
Hans Christian Engelsens FlokHans Christian Engelsens Flok

Hej alle ulve!
  Ulvestaben

Ulvene har været rigtig fl ittige i januar og har fået fremstillet 
savbukke, nøgleringe, blyanter og ikke mindst musikinstrumenter. 
Dem bliver der brug for, når I skal optræde for forældrene i 
forbindelse med grupperådet den 23.

Selvom februar er året korteste måned, er der hvert år ikke 
mindre end to meget vigtige begivenheder for ulve: 

 ● På Vintervandring går vi først 10 km eller 20 km og efter 
aftensmaden lægger os i soveposerne i Naulakha og ser fi lm 
og spiser popcorn. Der kommer nærmere besked om tid og 
sted.

 ●  Tænkedag er den samme aften som Grupperådsmøde; 
en slags generalforsamling for forældrene. Når vi har 
optrådt for forældrene, holder vi Tænkedag. Vi skal tale om 
spejderbevægelsen nationalt og internationalt, så vi er rigtig 
godt forberedt, når vi møder alle de udenlandske spejdere på 
Spejdernes Lejr. Der bliver nok også tid til at spise lidt lækkert 
fra et fremmed land.

Brødordningen fortsætter i februar, men kun til mødet den 9. Her 
er det Chuchundra og Hathi, der skal have boller / gulerødder / 
knækbrød eller lignende med til ca. 20 (hver).

Kig i glemmekassen senest den 23. – efter den dag giver vi 
Bistrup kirkes genbrugsbutik alt det, der ligger tilbage.

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 samt foto side 7: Grønland 2011, Rud Tolstrup. Layout: Rasmus Rahbek
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Ulve
Hans Christian Engelsens Flok

Husk:

 ►  at melde afbud (gerne på sms)

 ►  tøj og sko efter vejret til alle møder

 ►  at spejderlommen skal være i orden

KALENDER
Februar

Torsdag d. 2.: Intet møde

Lørdag - søndag d. 4. - 5.: Vintervandring

Søndag d. 5.: BLATFU 
(kun for bandeledere og assistenter)

Torsdag d. 9.: Ulvemøde med stjerneløb

Torsdag d. 16.: Vinterferie

Torsdag d. 24.: Ulvemøde / grupperåd kl. 18 
– 20 med mulighed for spisning fra kl. 17:30. 
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JuniorerJuniorer
Marianne Wieses FlokMarianne Wieses Flok

Hej juniorer
  Juniorstaben

Nu har vi haft et møde med skjoldmøerne :) Nu gælder det om at 
komme i gang med træningen.

Vi skal jo både kunne gå en masse kilometer og kunne vinde Oak 
City Rally.

Vi skal i februar planlægge vores vandretur. Det er et større 
projekt at planlægge en tur; der skal lægge en rute, bestilles godt 
vejr, indlægges korte pauser de rigtige steder og bestilles kage 
og frokost fra forældrene.

Det er vigtigt at man får lavet en ordenlig rute, så det ikke kun er 
asfalt vi skal gå på. Naturen skal også være fl ot og humøret højt.

Vi skal også i svømmehallen!!! Vi mødest ved Birkerød 
Svømmehal kl 18:00 og slutter samme sted ca kl. 20:40. Husk 
BADETØJ...

Vi skal også ud til skjoldmøerne. Vi mødes kl 18:00 ved hytten og 
cykler sammen ud til skjoldmøerne.

Den 22. februar er tænkedag. Det er her vi skal tænke på de 
fattige i verdenen og det gør vi ved at have tørklæde på i skole og 
på arbejde. Der er altså ikke møde om aftenen.

Der er også Grupperådsmøde, som vi håber jeres forældre vil 
deltage i.

Vi seje, vi rå til Holstebro sommerlejren skal gå.
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Juniorer
Marianne Wieses Flok

Mon “De sorte 
spejdere” er ligeså 
klar til Spejdernes 
Lejr 2012, som alle 
andre spejdere er?

KALENDER
Februar

Tirsdag d. 7.: Træning
Vi er ude. Husk tøj efter vejret, som du kan løbe i!

Tirsdag d. 14.: Vandre planlægning
Husk at have spejderlommen i orden.

Tirsdag d. 21.: Svømmehal
Husk bade tøj! Vi mødes kl 18  ved Birkerød 
svømmehald.

Onsdag d. 22.: Tænkedag
Tørklæde på i skole :)

Tirsdag d. 23.: Grupperådsmøde
(Forældremøde) kl 17:00-19:00

Tirsdag d. 28.: Skjoldmøerne
Husk Cykler.  Vi mødes kl 18.
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BestyrelsenBestyrelsen

Forældremøde
torsdag d. 23. februar 2012

kl. 18:00 – 20:00 i Naulakha

klokken 17:30 vil der være en let anretning. Kl 18 vil ulvene holde 
koncert med deres hjemmelavede instrumenter (som de har øvet 
sig fl ittigt på). Efter bifaldet går ulvene udenfor så forældrene kan 
afholde grupperåd.

Grupperåd
Grupperåd (generalforsamling) hvor vi snakker om årets gang og 
fortæller om planer for det næste år.

Dagsorden ifølge korpsets vedtægter:

1. Valg af dirigent og referent
2. Beretning fra gruppeledelsen
3. Beretning fra bestyrelsen
4. Regnskab og status for 2011. Revideret regnskab lægges 
 ud på hjemsiden, når det er klar.
5. Indkomne forslag
6. Beslutninger om de kommende år:
a. Fremlæggelse af udviklingsplan for gruppen
b. Øvrige beslutninger om gruppens udvikling,
 spejderarbejde mm
7. Budget for 2012 herunder fastsættelse af kontingent.  
 Budget lægges ud på hjemsiden, når det er klar.
 

8. Fastsættelse af antal medlemmer af bestyrelsen
 Forslag:  4 ledere, 5 forældre, 2 unge spejdere,  
 mindst 3 suppleanter.
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Bestyrelsen

9. Valg af bestyrelse
 Alle vælges for to år af gangen, suppleanter kun for  
 ét. Suppleanter deltager i bestyrelsesmøderne på lige fod 
 med øvrige bestyrelsesmedlemmer. 

 Følgende er på valg:
   Lars Nissen(Formand)
  Camilla Kornbeck (kasserer)
  Rasmus Rahbek (ung i bestyrelsen) 
  Emil Bonne Jørgensen (ung i bestyrelsen)
  Per Ludvigsen (suppleant)

10. Valg af to medlemmer til korpsrådet 
11. Valg af fem medlemmer til divisionsrådet 
12. Valg af revisor og revisorsuppleant
13. Eventuelt

Med venlig hilsen
Lars Nissen
Bestyrelsesformand 1. Birkerød



Blå Sommer var stor – Spejdernes Lejr bliver dobbelt så stor. 
Lederne i Rudersdalkvarteret, hvor vi skal bo sammen med de 
andre spejdere fra kommunen, er i fuld gang med at planlægge, 
hvordan vi skal indrette os på vores lejrplads og hvilke 
spændende ting, vi skal lave sammen. Måske kommer der over 
400 spejdere alene fra Rudersdal kommune….

Lejren har sine egne tegn og symboler. Her er to af dem:

 De 12 prikker, som udgør en fi rkant, er tegnet for ’lejr’ 
og måske kan du huske det som en afgrænsning eller 
indhegning af en lejrplads

 Det røde V er tegnet for ’spejder’. Nogle mener, det 
ligner to rafter, andre et spejder-tørklæde

I næste nummer af Bardunen kommer der mange fl ere tegn.

Deltagelse i de store lejre er en klar nummer 1 på listen over de 
bedste spejderoplevelser, når man spørger spejderne selv. Det er 
en oplevelse, der er svær at fortælle om – den skal prøves! 

Du kan altså stadig nå det – at tilmelde dig til en af de mest 
spændende spejderoplevelser i mange år. Først til marts er den 
endelige tilmelding og selvom du ikke har forhåndstilmeldt dig, er 
det ikke for sent. 

Forældre kan komme med enten som hjælpere i gruppen eller 
som ’jobber’ indenfor områder som sundhed, beredskab, medier, 
aktiviteter eller servicesektor.

Hvorfor skal lige netop du med?

Glæd dig – 
det bliver 
spændende



 

Juniorerne skal med for at 

 prøve spændende og seje 
aktiviteter 

 få nye spejdervenner 
 opleve det store fællesskab 

Ulvene skal med fordi 

 I kan mere end I selv tror og meget 
mere end jeres mødre tror 

 I får mange store og gode oplevelser 
 I ser en masse andre spejdere 
 

 

Troppen skal med for at 

 vise de andre, at I er divisions 
sejeste trop 

 møde alle jeres venner fra PLAN 
og Forlev eller få flere venner 

 blive inspireret, udfordret og 
udviklet 

Bjørnene skal med for at 

 opleve en kæmpe lokalt 
forankret seniorlejr  

 møde hinanden og andre, 
forandre verden og udvikle 
dig 

 udvide horisonten, lokalt og 
globalt 

Forældrene skal 

 give slip og lade jeres børn få en oplevelse - måske for 
livet 

 deltage som hjælper eller jobber eller nyde en uges 
’barnløshed’ 



10

GruppenGruppen

Krydderi på spejderarbejdet
   Jakob og Lisbeth, Gruppeledere

I spejderbevægelsen arbejder vi værdibaseret med 
udgangspunkt i vores formål, de internationale spejderprincipper, 
spejdermetoden, spejderloven og de blå værdier (også kaldet 
KAFSU). I forhold til vores daglige spejderarbejde i grenene er 
det altid relevant at fokusere på dele af vores værdigrundlag, gå 
i dybden med det og vurdere, om vi arbejder på den måde, som 
vi gerne vil, eller der er noget, der kan justeres, så vores arbejde 
bliver endnu bedre.   

I efteråret har vi i ledergruppen på ledermøder og ved de 
årlige ledersamtaler brugt en lidt anderledes tilgang til 
spejderværdierne, kaldet SPICES. Det står for:

Social f.eks. venskaber, samarbejde, kommunikation  

Physical f.eks. bevægelse, motorik

Intellectual  f.eks. viden, læring, ledelse

Character f.eks. værdier, selvværd, mod, dømmekraft

Emotional f.eks. forstå egne og andres følelser, forstå eget 
potentiale 

Spiritual      f.eks. åndelighed, være ét med naturen

Det har givet os nogle nye spændende vinkler på vores arbejde, 
og vi har besluttet, at SPICES skal være det overordnede tema 
for vores arbejde i 2012. Naturligvis er det vidt forskelligt, hvordan 
det udmønter sig i de forskellige grene.

Vi glæder os til at se hvilke nye stier, det vil føre os ad.
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Gruppen

Nyt fra Norge
Norges Speiderforbunds hjemside beretter, 
at vores gamle gruppeleder Kaa er blevet ny 
generalsekretær. 

Kaa var en lang årrække gruppeleder og 
juniorleder i 1. Birkerød. Kaa udøvede 
lederskab med et sjældent overblik og med 
nogle visioner og ambitioner, der udviklede 
både individerne og gruppen som sådan. Det 
var i Kaa’s ”regeringstid”, at vi byggede shelter 

og en meget fl ot bjælkehytte. 

Kaa mødte sin norske kæreste på et spejderkursus og friede til 
hende på en sommerlejr. Hun sagde ”ja” og ved udgangen 2007 
fl yttede Kaa til Norge og blev fuldtidsspejder.

Vi sender de bedste lykønskninger

Formanden
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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

ML 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 Lotte Fregil 29 27 74 49

JL Kun S. Marhadi 52 65 84 43

Trop 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

Apache PL Morten Rose Wagnkilde 25 46 00 88 45 81 68 90

PA Markus Rysgaard Petersen 23 67 74 37 45 54 22 88

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

Sioux 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

Bjørnene KL Frederik Abildgaard Rom 40 27 26 08 45 81 52 47

KL Victor Kjellerup Juhl 23 63 30 75

Rover KL 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 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 39 18 07 67

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

Vedligehold Jens Rahbek 21 53 05 64 45 82 09 54




