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TillykkeUlveUlve
Hans Christian Engelsens FlokHans Christian Engelsens Flok

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: På juniorvideoaftenen blev 5 kg pandekager sat til livs klokken 05.30, Rasmus Rahbek. 
Layout: Rasmus Rahbek

Ulvene cykler
  Ulvestaben

I forbindelse med at ulvene i marts måned arbejdede med et 
sundhedsforløb, aftalte vi, at vi skal transportere os aktivt (dvs. 
ved at gå, cykle, stå på rulleskøjter / løbehjul osv.) når vi skal til 
og fra spejder fra nu af og frem til sommerferien. Vores mål er at 
vi SAMLET tilbagelægger over 1000 kilometer.

Hvis alle hver gang cyklede til spejder og kom til 
alle møder, ville vi kunne nå op på næsten 3000 
km, så de 1000 km er et realistisk mål.  

Alle har fået udleveret et lille cykelkort til at 
have i lommen. Hvis man har cyklet eller gået 
til spejder, afl everer man kortet til Addax, som 
har et skema til at tælle kilometer. Når mødet er 
slut, får man kortet igen. På kortet står det antal 
kilometer, der er frem og tilbage. Dingo har altså 2,7 km hver vej.

De fl este torsdage vil der blive arrangeret ’cykelbus’ fra 
Bistrupområdet, så alle har mulighed for at deltage. Det kræver 
dog, at en eller to forældre er villige til at hente en lille fl ok på 
cykel, når mødet slutter kl. 19.

Det er selvfølgelig ikke praktisk muligt for alle at cykle, 
men vi håber, at så mange så muligt vil deltage mindst 
en gang.

På opslagstavlen i Naulakha hænger en stor plakat med 
måler, som viser, hvor mange kilometer, vi har nået. 

Det bliver spændende at se, om vi når vores mål.
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2. Mikkel Leth Mysa 9 år   0
6. Theis Villumsen 17 år   9
7. Morten Wagnkilde 15 år   6

11. Andreas Esmann-Jensen 25 år   13
14. Jakob Larsen 14 år   2
15. Søren Bräuner Darzee 10 år   1
18. Anders Christensen Bungar 12 år   3
21. Nasser Mubaraki 49 år   0
24. Trine Madsen 19 år   0
24. Jens Christensen 15 år   3
30. Peter Reland Rusa 12 år   3

1. Nicolai Myrup   14
7. Tobias Rahbek   7
8. Alexander Brøgger Numa   1

17. Christian Friis   7
17. Peter Nielsen Nanu   4
20. Emil Lund Ferao   3
26. Adam Jacobsen Sika   3
28. Kasper Munk   30
30. Anders Christensen Bungar   3

Fødselsdage 

Spejderår 
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Hej alle ulve!
  Ulvestaben

God påske til alle – dejligt med en ferie her lige hvor foråret 
begynder.

Forhåbentlig har I ikke glemt alt det sunde samtidig med spisning 
af påskeæg, for vi skal jo stadig se, om vi ikke kan nå de 1000 
kilometer på cykel eller til fods inden sommerferien.

På grund af påsken har vi kun tre møder i april og de bliver meget 
forskellige: 

Den 12. april mødes vi ved Birkerød roklub (Plantagevej 82) 
og udforsker hemmelige steder i Vaserne. Gummistøvler er en 
absolut nødvendighed.

Ugen efter starter vi på et lejrlivsforløb, hvor vi skal slå telt op, 
lave mad, pakke rygsæk, bygge med rafter og tænde lejrbål på 
skift de næste mange uger

Mandag den 23. fejrer vi Sct. Georgsdag med resten af gruppen 
og sammen med pigerne fra 2. Birkerød. Mon ikke det igen i år 
lykkes Georg at besejre den grumme drage?

Husk:

 ● at melde afbud (gerne på sms)

 ●  tøj og sko efter vejret til alle møder

 ●  at spejderlommen skal være i orden
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Ulve
Hans Christian Engelsens Flok

KALENDER
April

Torsdag den 5. april: Påskeferie

Torsdag den 12. april: Udforskning 
- af den hemmelige ø

Torsdag den 19. april: Lejrliv

Mandag den 23. april: Sct Georgsdag

Torsdag den 26. april: Intet møde

rie
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Hej juniorer
  Juniorstaben

Så er det forår og i april skal vi virkelig være ude. Temaet er 
udeliv og pioner.  Vi starter selvfølgelig lige måneden med en 
gang træning i Bistrup Hegn. 

Her efter skal vi lige klargøre færdighederne til Juniordivi. I skal 
medbringe jeres bagage til weekenden, så vi kan tale om denne.

Årets juniordivi har Olsen Banden som tema. 

Det bliver en super spændende og oplevelsesrig tur. Men det 
er også en konkurrence mellem os og de andre grupper, derfor 
er det vigtigt at i deltager og viser jer som de sejeste juniorer i 
divisionen. Øv jer gerne i fi nere madlavning med jeres forældre. 

Vi skal også bygge ned rafter og have møde med Skjoldmøerne.

Til sidst skal vi til zoo-dag. Det er her hvor alle spejdere fra 
Nordsjælland kommer i Zoologisk Have. 

Vi glæder os!

Juniorvideoaften: først på 
aftenen og sidst på natten.....
ZZzzzzzzz. 

  Rasmus Rahbek
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Juniorer
Marianne Wieses Flok

KALENDER
April

Tirsdag d. 3.: Træning
Bistrup Hegnsvej. Husk løbetøj

Tirsdag d. 10.: Udeliv - juniordivi klargøring
Du skal medbringe din bagage til weekenden

Torsdag d. 12.: Skt. Georgsdag
Kl 17-19

Weekenden d. 14.-15.: Juniordivi
Se invitation for info

Tirsdag d. 17.: Pioner opstart
Så er det ud i naturen.

Tirsdag d. 24.: Skjoldmøerne, Pioner
Info følger

Søndag d. 29.: Zoo-dag
Se invitation for info
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Krydderi på fødselsdagen
   Jakob og Lisbeth, Gruppeledere

Gruppens 102 års fødselsdag blev fejret af 40 ulve,  juniorer, 
tropsspejdere og ledere – og det endda på selve dagen. Vi sang 
fødselsdagssang og råbte 102 hurra’er – en disciplin som vi 
behersker 102%!

Ulve og juniorer var på løb, der tog 
udgangspunkt i SPICES. På en af posterne 

arbejdede vi med E = emotional.

Vi spurgte spejderne, hvad 
der gør dem rigtig glade 
til spejder – og hvad 
der kan gøre dem rigtig 
sure! Et par stykker var 

”aldrig glade” – og ikke 
så få var aldrig sure! Men 

mange blev glade af at være 
udenfor eller at lære noget nyt eller 
at tage mærker eller at få gode 

kammerater eller at 
lave ”positive aktiviteter”. Nogle 
blev sure, hvis banden ikke hører 
efter hvad bandelederen siger 
eller hvis der er nogle der slår – 
og vi talte om at kunne styre sit 
temperament…

Tænk, lederne kan også blive både 
glade og sure til spejder! Glade 
når man møder om torsdagen til 
ulvemøde og møder en fl ok friske 
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Gruppen

drenge, der gerne vil lære noget, eller når man 
står hele 1. Birkerød i én stor rundkreds - og sure 
hvis drengene ikke opfører sig ordentligt overfor 
hinanden. 

Lad os håbe på mange fl ere glade oplevelser 
sammen til spejder i 2012!
LaLad d osos h håbåbe e påpå m manangg
sasammmmenen t tilil s spepejdjderer i i 2 2
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Ska’ vi gå 

udenfor og 
ordne det?

Ska’ vi gå udenfor og ordne det?
Du virker lidt bleg, kom følg trop efter mig.
Så går vi udenfor og ordner det;
Ud og slå, ud og slå op, ud og slå teltet op

Lejrsangen er udkommet og rigtig mange af jer sang 
med, da vi fejrede gruppens fødselsdag. Du kan fi nde 
den på dette link: 2012.spejderne.dk/da/om-lejren/
lejrsangen, hvor du også kan hente sangen som ringe-
tone til din mobil.

Her er fl ere af lejrens tegn og symboler:

Leder Forandring Udvikling Store arrangementer

Gruppe Aktiviteter Møde Heldagsaktivitet

Alle vi spejdere fra Rudersdal kommune skal bo i 
Vinkelbesnøringens kvarter i bydel D, som hedder 
Knobstrup. Vores farve er lyseblå og det er selvføl-
gelig det lyseblå område på kortet, vi skal bo i. Det 
er dejlig tæt på Store Torv med alle de spændende 
boder og butikker og den store scene, hvor vi skal til 
lejråbning og afslutningslejrbålet. Alt det orange er 
aktivitetspladser.



11

Der er nedsat et udvalg, der har til opgave at fordele 
de fi re områder i Vinkelbesnøringens kvarter mellem 
de ni eller ti grupper fra kommunen, der skal med på 
lejren.

Og bedst af alt – hvis du ikke allerede er tilmeldt, så 
skyyyyyynd dig at kontakte din leder og hør om mulig-
hederne for en forsinket tilmelding.

Der kommer mere nyt i næste nummer af Bardunen, 
hvor du blandt andet kan læse om alle de spændende 
aktiviteter, der vil være på lejren.



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

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 Jens Bie Andersen 24 41 14 96 45 53 55 05

GK Olav Larsen 22 68 55 90 39 18 07 67

BSM Annemarie Jensen 28 59 57 53 45 81 22 70

BSM Jon Friis 35 85 85 89

BSM Martin Reland 40 53 51 81 45 82 88 81

BSM Per Ludvigsen 22 45 15 90 45 82 65 95

BSM Pernille Vaupel 28 35 07 83

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

Vedligehold Jens Rahbek 21 53 05 64 45 82 09 54




