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Deadline: Den 15. i måneden før Redaktør: Anne Katrine Jørgensen, bardunpost@gmail.com
Forsidefoto: Vintervandring, Rasmus Rahbek. Layout: Rasmus Rahbek

Vintervandrings-
madspisnings-filmkignings-
popcornsgnasknings-
overnatnings-morgenmadstur 
Cirka halvdelen af gruppens spejdere deltog i årets 
Vintervandring, der som noget nyt også havde en 20 km tur. 
Samlet tilbagelagde vi 610 km eller så langt som til Silkeborg 
og tilbage igen. En anden ny udfordring dette år var kulden, 
som hele dagen holdt sig i nærheden af minus 10 C°. Heldigvis 
skinnede solen, men da der ingen vind var, slap vi for en chill 
factor.

Det meste af vejen fulgte vi Rudersdalruten fra henholdsvis 
Skodsborg station og Holte, og det var først lige efter Politiparken 
her i Birkerød, at vi drejede fra mod Naulakha.
20 kilomterholdet nåede præcis frem til Holte, som 10 
kilometerholdet skulle af sted, og begge hold nåede således frem 
til pitstop samtidig. Her blev der serveret varm kakao og lækre 
hjemmebagte kager – uhmm. Det var lidt svært at tørre bordet af 
bagefter; spildt kakao og saft frøs omgående til is.

Ved ankomsten til Naulakha var der boller og kanelsnegle, vi 
holdt afstemning om aftenens fi lm, vi spiste pasta og kødsovs, så 
fl ere fi lm, spiste popcorn, så fi lm igen og til sidst var vi så trætte, 
at vi faldt i søvn.
Næste morgen sov vi rigtig længe – lige til klokken halv otte – og 
blev meget overraskede over al sneen. Nogle måtte straks ud og 
lege, men andre foretrak at se endnu en fi lm og således sluttede 
vores vintervandring i det fl otteste snevejr.
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Alle vandrere har brug for et lille hvil indimellem. Vintervandring 2012 
  Rasmus Rahbek

5. Anders Stendevad 14 år   5
17. Adam Haupt-Hansen Sheeta 10 år   1
25. Martin Wagner 20 år   11

10. Jacob Rasmussen   9
10. Christian Hansen   2
21. Mikkel Hansen   10

Fødselsdage 

Spejderår 



4

UlveUlve
Hans Christian Engelsens FlokHans Christian Engelsens Flok

Hej alle ulve!
  Ulvestaben

I marts skal vi (også) være rigtig sunde……. og 
det stiller en masse krav til os:

Vi skal blandt mange andre ting

 ●   bevæge os mindst ½ time på hvert møde

 ●   deltage i bevægelseslege og samarbejdsøvelser

 ●   sætte os et personligt sundhedsmål, og opfylde det

 ●   vide at kroppen har brug for forskellig slags mad

 ●   kende Nøglehulsmærket

 ●   lave et sundt måltid mad

Desuden skal alle have mindst et 5 km-mærke, men det er jo ikke 
noget problem for os ulve!!!!

Der er ingen brødordning i marts, fordi vi skal have smagsprøver 
på alt det sunde, vi fi nder frem til.

   

Den 15. marts skal vi fejre gruppens fødselsdag med 102 
hurraråb og en kæmpefest (så det ikke bliver alt for sundt!!)

Den 22. marts mødes vi på biblioteket kl. 17. Her planlægger vi 
menuen til ugen efter og går i supermarkedet og køber ind. Hvis 
et par forældre vil give en hånd med, vil det være en stor hjælp.
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Ulve
Hans Christian Engelsens Flok

Den 29. marts mødes vi i Andedammen, hvor vi skal lave mad i 
fælleshuset. Biler skal parkeres på Manenvej.

Husk:

 ●  at melde afbud (gerne på sms)

 ●  tøj og sko efter vejret til alle møder

 ●  at spejderlommen skal være i orden

KALENDER
Marts

Torsdag d. 1.: Sundhed 
i Naulakha

Torsdag d. 8.: Sundhed 
i Naulakha

Torsdag d. 15.: 102 års fødselsdag 
i Naulakha

Torsdag d. 22.: Indkøb 
vi mødes på biblioteket

Torsdag d. 29.: Madlavning 
i Andedammens fælleshus
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JuniorerJuniorer
Marianne Wieses FlokMarianne Wieses Flok

Hej juniorer
  Juniorstaben

I marts skal vi ud at gå... Derfor er det vigtigt, at I kommer til alle 
møder.

Vi vil også opfordre jer kraftigt til at komme til alle træningsmøder 
frem til Oak City Rally. Møderne ligger hver tirsdag fra 18:00-
18:30, undtagen første møde i måneden, da der er træning på det 
normale møde. Her løber vi en tur, eller træner på anden vis. Hvis 
man vil deltage på Oak City Rally skal man komme her.

Vi skal holde gruppens 102 års fødselsdag sammen med ulvene. 
Festen starter torsdag d 15 kl. 17:00. Her skal vi lege, spise 
lagkage og meget meget mere.

Vi skal som skrevet 
ud og gå 
i denne 
måned. Hele 
vandretemaet 
slutter i 
weekenden 17-18 
marts. Hvor vi for 
alvor skal vise, 
hvor seje vi er. Vi 
skal gå mindst 30 
km, men vi satser 
på at nå meget 
mere!

Vi starter så et nyt tema op, nemlig udeliv. Dette tema ender 
også ud i et mærke. Her skal vi klargøre os til juniordivi og til 
sommerlejren i Hostebro.

Vi skal også holde møde med Skjoldmøerne fra Farum.
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Juniorer
Marianne Wieses Flok

KALENDER
Marts

Weekenden d. 3.-4.: Video døgn
Video aften for de større (andenårs juniorer)

Tirsdag d. 6.: Træning
Vi er ude. Husk løbetøj

Lørdag d. 10.: Spild op - Genbrugskørsel
Nogle udvalgte kørre genbrugskørsel i Allerød

Tirsdag d. 13.: Planlægning med gå tur
Ha gode vandrestøvler eller sko på!

Torsdag d. 15.: Fødselsdagsfest 102 år
Gruppens fødselsdag. Kl 17-19

Weekenden d. 17.-18.: Vandre tur 30+
Vi skal nu ud og gå en masse kilometer

Tirsdag d. 20.: Udeliv opstart
Så er det ud i naturen.

Tirsdag d. 27.: Skjoldmøerne
Info følger

gn
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Hej Drenge!
  Staben

Så er det offi cielt blevet forår. Månedens emne peger frem 
mod et af forårets højdepunkter, nemlig forårsturneringen. At 
få en patrulje til at fungere super godt sammen, og at få alle 
patruljemedlemmerne til at bruge sine styrker til det fælles 
bedste, kommer ikke af sig selv. Det kræver at man kender 
hinanden godt, at man ved hvad alle er gode og dårlige til, og at 
man forbereder sig grundigt.

Marts måned handler om grundig forberedelse, så I kan få en top 
oplevelse på forårsturneringen. Det gør det sjovere og samtidig 
mere lærerigt. Husk at spejderarbejdet handler om at udvikle sig 
til at tage ansvar for at lede sig eget liv og bygge en bedre verden 
omkring sig.

Når en patrulje skal forberede sig, så handler det om tre ting:

Personerne. I skal øve jer i samarbejde og fi nde hinandens 
styrker og svagheder, så I kan lære hvordan I bedst bruger dem – 
også når I er under hårdt pres. Gentræn de vigtigste færdigheder, 
så kortmesteren, ildmesteren og chef-kokken er klar til at yde :-)

Materiel. I skal have styr på alt jeres grej, så I har det når I skal 
bruge det. Det handler både om det personlige grej, hvor I skal 
hjælpe alle patruljemedlemmerne til at have det nødvendige 
til at kunne præstere (og husk Staben har alt, hvis nogen har 
brug for at låne noget). Men det handler især om det fælles: 
Patruljekassen, madlavningsgrej, stander, fællessok, osv.

Organisering. I skal forberede jer i god planlægning, så I 
disponerer tiden rigtigt, fordeler opgaverne rigtigt undervejs 
og træffer nogle gode beslutninger. Nogle gange er det en 
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opgave for PLA’erne og nogle gange er det vigtigt at alle 
patruljemedlemmerne har overblik over hvordan I organiserer jer 
til at præstere.

Mens I øver jer på at blive 
super gode patruljer, så er der 
underholdning med en Gilwelltur 
med tøsserne, et top notch 
tropsmøde og forhåbentligt tager 
nogle på Apokalyseløbet.

Der skal i øvrigt ønskes tillykke til 
de PLA’er, der er blevet rykket op 
og siges godt gået til Christian og 
Emil, der deltog på Allligatorløbet. 

Get a rat trap bigger than a cat 
trap!

KALENDER
Marts

Torsdag d. 1.: PLAM og Tropsmøde 

Weekenden d. 9-11.: Gilwell

Torsdag d. 15.: Fællestropsmøde i divisionen

Weekenden d. 16-18.: Apokalypseløbet

30/3-7/4: Påskekursus på Forlev

smøde
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På natløb i -20 grader
  Christian Friis, tropsspejder

Alligatorløbet er et meget populært løb for store tropspejdere 
og seniorer i februar. Alli er et løb over 22 timer på Söderåsen. 
Posterne er typisk en blanding af logik, navigation og håndværk. 
I år blev de 75 pladser besat få minutter efter tilmeldingen var 
åbnet.

Foropgaven til Alli er altid sjov og svær. I år blev deltagerne 
opfordret til at læse deltagerbrevet grundigt. Det viste sig, at hvis 
man bevægede musen et helt bestemt sted i PDF udgaven, så 
dukkede et link til en hjemmeside op. Her så man en videofi lm 
med puslespilsbrikker som samlet gav nogle koder. Man skulle 
bygge en grønlandsk tromme på 24,76cm, så der var ingen 
nemme løsninger. 
Tidligere legendariske opgaver var brevet med det intetsigende 
indhold, hvor opgaven var på mikrofi lm under frimærket. En 
anden var CD’en fyldt med ligegyldige fi ler hvor opgaven var 
morse som lignede udsmykning langs kanten af skiven.

Vejrudsigten lød på meget meget koldt, så det er bare at have 
grejet i orden og undgå at ryge i en å. Strategien var ”ingen 
søvn”, vi regnede ikke med at nå alle poster hvis vi tog en lur. 
På Alli får man kun oplyst nogle få poster på forhånd, resten 
skal man selv fi nde ved at løse opgaver, så det er bare at holde 
tungen lige i munden.På madposten skal man lave mad på bål. 
Vi havde grej med til at lave ild med stål og fl int. Det er bare for 
nemt, så næste år vil vi prøve ildbor, det give dobbelt point.

Posterne er ret sjove og vi klarede dem ok, men da vi have valgt 
at droppe soveposten tog vi en ”smart” genvej. Det var ikke så 
smart for efter at have trampet noget rundt, endte vi med at gå i 
mål og missede fl ere poster, øv. Men påklædningen var i orden 
og ingen af os frøs selv om det var ekstremt koldt den lange nat.
Det var dejligt at komme hjem, få lidt lækkert i maven og fl yde 
foran fjernsynet. 
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Mere krydderi på spejderarbejdet
   Jakob og Lisbeth, gruppeledere

I sidste nummer af Bardunen fortalte vi om SPICES, som 
ledergruppen vil arbejde med i vores spejderarbejde i 2012. Her 
vil vi komme med eksempler på, hvordan vi kan arbejde med S’et, 
der står for Social:

Det kan være fokus på kammeratskab hos ulvene: at være en 
god kammerat, hvad vil det sige – hvornår er man det/er man det 
ikke, hvorfor er det vigtigt

Hos juniorerne kan det være fokus på kommunikation. Det 
kan være arbejde med koder, eller det kan være arbejde med 
kommunikation via hjemmesider.  

I troppen kan det være samarbejdet i patruljen, der fokuseres på. 
Hvilke stærke sider har spejderne hver især, og hvordan udnytter 
man det bedst muligt, f.eks. når man er på hike, på løb eller på 
lejr. 

Det er helt sikkert, at det at være 
spejder giver nogle meget stærke 
venskaber, der er baseret på 
fælles oplevelser samt dét, at man 
har udviklet sig sammen og måske 
kastet sig ud i nogle udfordringer, 
som man ikke ville have drømt om 
at gøre på egen hånd. 

Det bliver spændende at følge 
resultaterne af vores fokus i 2012.

Fra årets Alligatorløb (læs side 10)
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Ulve ML Lene Friis (Pudmini) 61 28 38 09 45 81 60 09

Junior JL Rasmus A. Rahbek (Rikki) 28 59 57 52

JL Lotte Fregil 29 27 74 49

JL Kun S. Marhadi 52 65 84 43

Trop TL Mads Danvad Nilausen 22956303

TA David Hansen 61353177

TA Jacob Würtz Lyngbye 26 62 21 26 45 81 11 14

TA Jeppe Arnsdorf Pedersen 61 70 45 81

TA Kristian Dreholm 26737622

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 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 23633075

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




