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Tillykke
Fødselsdage
2.
3.
3.
6.
7.
8.
10.
21.
21.
26.

Jacob Thuesen
Christian Hamann
Mads Rønnest
Tobias Rahbek
Lotte Fregil
Markus Petersen
Valdemar Qvist
Rumle Bernsen
Rune Jørgensen
Eske Kjær

Tjeik
Kala

Kamya
Buni

9 år  0
12 år  2
28 år  19
15 år  7
31 år  21
15 år  6
9 år  1
9 år  0
36 år  26
19 år  11

Ulveudforskning af en hemmelig ø den 12. april i Vaserne
Alle ulve (på nær en) dukkede op, da vi i det dejligste forårsvejr
mødtes ved Birkerød roklub en torsdag i april. Alle mand (på nær
en) var iført de påkrævede gummistøvler men redningsveste var
heldigvis ikke nødvendige.
“Den hemmelige ø” er en lille forhøjning ude i Vaserne, hvortil
det kun er muligt at komme ad en smal dyreveksel gennem
rørskoven, så der kommer meget sjældent mennesker i
området. Det kan være en meget våd tur, men heldigvis var der
nogenlunde tørt på ’stien’.
Tidligere var “den hemmelige ø” sprunget i skov, men det meste
er blevet fældet som en del af et naturgenopretningsprojekt, som
skal bringe engene og ellesumpen tilbage. Sidste sommer gik der
et antal får derude, for at ikke bjørneklo skal få overtag igen. Som
vi talte om, er bjørneklo (mens den er lille) ligesom slik for får. Det
højest punkt på øen er 23 moh og kan nu tydeligt ses fra stien,
der går ned langs rensningsanlægget.
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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: Troppen og Bjørnene på Gilwelltur, fotograf Frederik Rom. Layout: Rasmus Rahbek
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Frederik Rom
David Seiding
Alexander Stender
Jacob Lyngbye
Julius Emborg
Jens Christensen
Valdemar Qvist
Markus Friis
Christian Hamann
William Donner
Søren Bräuner
Andreas Munch
Lukas Vedsted
Bjørn Søndergaard
Jakob Rasmussen
Carl Madsen
Rasmus Bie
Sophus Barlebo
Thomas Conrad
Alfred Hemmingsen
Simon Ludvigsen
Emil Bro
Lars Albretsen
Julius Wagnkilde
Markus Petersen
Rasmus Tobiasen
Magnus Christensen
Julius Jespersgaard
August Barlebo
Jonas Reland
Peter Reland
Rasmus Jöhncke
Mikkel Leth

Bekko
Muvin
Ibex
Kamya
Ikki
Kala
Fossa
Darzee
Chuchundra
Nilghai
Karibu
Mang
Glip
Thokis

Addax
Punda
Dingo
Miko
Rama
Sahi
Tavi
Hathi
Rusa
Paka
Mysa

 13
 1
1
 15
1
4
1
2
2
2
2
2
2
2
2
3
2
5
5
5
5
1
1
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6
3
1
1
1
4
4
1
1

3

Ulve
Hans Christian Engelsens Flok

Hej alle ulve!
 Ulvestaben

I en gammel sang står der: kom maj du søde, milde og det bliver
rigtig dejligt, at det både er lyst og mildt i vejret, når vi holder
ulvemøder.
Vi genoptager brødordningen, som har holdt pause, mens vi
arbejdede med sundhed og I kan se på skemaet her, hvem der
skal have brød med, hvornår. Brød kan også være en pose
gulerødder eller knækbrød – det behøver ikke være hjemmebagt.
Man skal have med så det rækker til 20 spejdere.

I maj står der kommunikation på programmet og det bliver noget
med forskellige koder og hemmelig skrift. Kig allerede nu på
morsealfabetet i Flammen (side 28). Nederst på siden her er en
morsekode og der er en præmie til alle ulve, der løser den.
Vi skal også sige velkommen til en masse nye ulve, og de skal jo
lære at bruge kniv og sav. Mens de gør det, arbejder de ældste
ulve med bålbevis og de ’mellemste’ ulve med klar-dig-selv-bevis.
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Vi fortsætter vores ’vi bevæger os til spejder’ og da det ser ud til,
vi når vores 1000 km, er der et flot mærke på vej til alle, der har
deltaget.

KALENDER
Maj
Torsdag d. 3. maj: Ulvemøde
Torsdag d. 10. maj: Ulvemøde
Søndag d. 13. maj: Introdag
Torsdag d. 17. maj: Intet møde (Kristi Himmelfart)
Torsdag d. 24. maj: Ulvemøde
Torsdag d. 31. maj: Ulvemøde
Tirsdag d. 5. juni: Sommerfest i Bistrup Kirke kl. 13-18
Weekenden 8.-10. juni: Minidivi / sommerlejr

Husk:
● • at melde afbud (gerne på sms)
●

• tøj og sko efter vejret til alle møder

●

• at spejderlommen skal være i orden

-

/ /-//-

/ -

-

/ /- /-

/ // -/-//

-/
-

- //
// /

/

/

/

-/ -/-

/ -/
-/

/

-/ / - //
- /
//

/- /-/

/ -- / - -/- /
/ //

//

-/ // -- / -- -//--/
//

-/-

//

/- -/ -/
/- /

/

5

Juniorer
Marianne Wieses Flok

Hej juniorer
 Juniorstaben

Kom maj du søde milde. Ja, maj er jo måneden hvor der er Oak
City Rally og traditionen tro skal vi jo deltage og forsøge at vinde.
Vi stiller med 2 biler og hvis alt går vel kommer troppen også. Det
plejer jo at være et fantastisk arrangement. og vi har det med at
vinde :)
For at du kan få lov til at køre med i bilerne, skal du komme til
træning før møderne kl 18:00 - 18:30. udover dette bliver der en
masse træning med bilerne de sidste 2-3 søndage op til løbet.
Jeg selv kommer nok ikke til at løbe rundt og træne jer, da jeg jo
er på krykker. Men jeg kan garantere jer for, at I kommer i god
form og at jeg vil være på jeres side så meget som muligt.
Ellers står den på sjov og leg de fleste møder, da I jo ikke må
komme til skade.
Vi skal også have et løb på grunden, med aktiviteter fra året der
gik. Her er der rig mulighed, for at få genopfrisket hvad du har
lært.
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KALENDER
Maj
Tirsdag d. 1.: Træning
Bistrup hegnsvej. Husk løbetøj
Tirsdag d. 8.: Løb med aktiviteter fra året der gik
Spejderlommen i orden
Tirsdag d. 15.: oak city leg
Vi skal have gang i bilerne
Søndag d. 20.: Oak City Træning
Kun for de udvalgte
Tirsdag d. 22.: lege og hygge
Vi skal lege til hele dette møde
Søndag d. 27.: Oak City Rally
Dette er det rigtige løb. Info følger
Tirsdag d. 29.: Skjoldmøerne, 2012 lejr
Vi skal tale om spejdernes lejr
Tirsdag d. 29.: Forældre møde
kl. 19:00 Forældrene skal også komme
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Juniorer
Marianne Wieses Flok

Viljen til at overvinde grænser
 Staben

Du kan meget mere end du tror. Det beviser vi
hele tiden i vores spejderarbejde. Udfordringer,
friluftsliv og kammeratskab er vejen frem.
Det er vigtigt og godt at sætte sig mål og, i
samarbejde med sine spejderkammerarter, at nå dem. Ofte
når du bare meget, meget længere når du har overvundet din
grænse. Du har nu rykket den, så næste gang du laver det
samme, er det barnemad og du har svært ved at forstå det var så
svært.
Du har samtidig presset dig selv og dine kammerater så meget
at I har lært hinandens ydre grænser at kende. I har derved også
noget at fortælle til de mindre spejdere, så de også får lyst til at
opleve noget vildt.
Det kan vores juniorer fortælle mere om.
For 1. Birkerøds juniorer har gennem rigtigt mange år været nogle
seje gutter. Udover at vinde Oak City Rally (verdens længste
og hårdeste sæbekassebilsløb), så mange år i træk og i hele
grenens levetid, at det er blevet en fast tradition. Så er drengene i
god form og klar på mange andre udfordringer. Den sidste måned
har drengene løbet, svømmet og gået til alle møderne.
Lørdag d. 17/3 kl 09:35. Begav vi os ud på en vandretur, fra
Fredensborg Slot, rundt om Esrum Sø og videre mod Birkerød
over Hillerød, Allerød og Bregnerød.
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Humøret var højt, vejret var godt og vejen var lang, meget meget
lang. Vi tæskede afsted og efter 19 km. holdt vi den første pause.

Lidt chokolade og kakao blev kastet indenbords og vi drønnede
videre gennem skoven.
Vi kom til den sene frokost post og havde nu rundet de 30 km.
hvilket var flot klaret når vi havde gået med næsten 6 km/t. Her
sluttede turen for størstedelen.
Miko, Nanu og den 10 årige Ferao, var klar på at fortsætte. De
gik med højt humør og næsten løbende fart videre. Ved 40 km
var der en kage og lidt vand, inden de afgørende sidste 10 km
skulle tilbage lægges.
10 timer og 45 minutter efter starten ved Fredensborg slot,
ankom vi til hytten. De sidste 5 km havde været lidt hårde, da vi
vidste at der var mad og film i hytten. Nogle super seje juniorer vi
har. Der var klar til at løbetræne til første mødet efter turen.
Det er meget utroligt,
at kroppen til dagligt
bare sætter de ene
ben foran det andet.
Det opdager man først,
når man går langt eller
med en tung rygsæk
i bjergene. Det er i
disse situationer hvor
man mærker sig selv
og sine ydre og indre
grænser og ved fælles
hjælp kan komme
igennem selv de
hårdeste ting.
Som Ferao sagde: ”Jeg
skal ikke gå 50 km
igen... Næste gang er
det jo 100 km!”
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Gruppen
Mitakuye oyasin
 Jakob og Lisbeth, Gruppeledere

Ledergruppen har for nylig været af sted på vores årlige
lederdøgn, hvor vi planlægger kommende større aktiviteter,
udvikler os, tager fat i de udfordringer vi har, lader os inspirere
– og hygger os sammen. I år skulle vi bl.a. planlægge vores
deltagelse i Spejdernes Lejr.
Derudover havde vi inviteret en oplægsholder, der fortalte os
en masse om de nordamerikanske indianere. I forbindelse med
vores fokus på SPICES, ville vi gerne have noget inspiration
til vores arbejde med spejderne med de 3 sidste dele, nemlig
Character, Emotional og Spiritual. Endvidere er vores tropspatruljer navngivet efter indianer-stammerne Sioux, Omaha og
Apache – dem ville vi gerne vide mere om.
Det var et kompetent og engageret oplæg, vi fik. Vi lærte bl.a. at:
●

Sioux er ægte prærieindianere – de er krigeriske,
bisonjagende nomader

●

Omaha er fredelige, bofaste agerdyrkere

●

Apache er jægere, samlere og handelsfolk, men er også
dygtige krigere

Vi lærte om indianer-ceremonier og –ritualer, f.eks. soldans,
svedehytte, pibeceremoni og visionssøgning, og vi lærte, hvordan
indianerne lige fra de var børn legede de færdigheder ind, som
de fik brug for som voksne.
Indianerne troede ikke på guder, men på at alting har en sjæl/
en ånd, og at alting indgår i en større helhed. Derfor lyder en
af deres bønner ”mitakyue oyasin”, der betyder ”for alle mine
slægtninge”, dvs. indianeren beder for alt levende omkring sig.
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Det bliver spændende at følge, hvordan lederne vil bruge
inspirationen fremover i det daglige spejderarbejde.

Nu nærmer
lejren sig
Udenlandske spejdere
Der kommer masser af udenlandske spejdere på lejren og for os i 1. Birkerød bliver det særligt udfordrende, for vi skal bo sammen 32 spejdere fra Sankt
Petersborg i Rusland. De yngste er på alder med juniorerne, de ældste er seniorer og der er både piger
og drenge.
Ved du godt, at det russiske alfabet er helt anderledes end vores?

Aktiviteter eller bobler?
Alle de store aktiviteter på lejren har op til 1000
deltagere og man skal melde sig til på forhånd. For
ulvene bliver det forhåbentlig noget med energi, bevægelse og en ridderprøve, mens juniorerne satser
på at være med til en flashmob, vandaktiviteter og
mobilspejd.
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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

JL

Rasmus A. Rahbek (Rikki)

28 59 57 52

JL

Lotte Fregil

29 27 74 49

JL

Kun S. Marhadi

52 65 84 43

TL

Mads Danvad Nilausen

TA

David Hansen

TA

Jacob Würtz Lyngbye

26 62 21 26

TA

Jeppe Arnsdorf Pedersen

61 70 45 81

TA

Kristian Dreholm

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

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

KL

Kasper Munk

GL

Jakob Braad

40 41 62 65

GL

Lisbeth Garly

22 95 16 19

45 82 46 42

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

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

Udlån

Annemarie Jensen

Vedligehold

Jens Rahbek

w w w.1B . d k

45 81 60 09

22956303
61353177
45 81 11 14

26737622

23633075
23 99 12 99

35 85 85 89

28 35 07 83
hytteudlaan@1b.dk

45 81 22 70

21 53 05 64

45 82 09 54

