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Tillykke

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: Chikai sælger juletræer på Vasevej. Lis Lak Risager (Tikki). Layout: Rasmus Rahbek

Spejderbrød 
Bagt med ulvene i 1. Birkerød torsdag d. 22. november 2012

Giver ca. 12 små brød 

Ingredienser:

1 dl mælk
10 gr. gær (gerne tørgær, hvis du er på fjeldtur!)
1 dl vand
1/2 spsk. natron
1/2 tsk. salt
1 spsk. olivenolie
Ca. 300 gr. hvedemel eller speltmel eller en blanding 

Fremgangsmåde:

Lun mælken lidt. Rør gæren i. Tilsæt vand, natron, salt, olie og 
melet. Ælt dejen igennem og lad den hæve 2 timer.

Del dejen i 12 stykker og rul dem ud i 1/2 cm tykkelse.  Man kan 
også bare bruge fi ngrene og trække i dejen.

 Bag brødene på en varm, tør pande 2 - 3 minutter på hver side.

Spis brødene med det samme eller gem dem i et viskestykke til 
senere på dagen, hvor de kan varmes op på pande eller i ovn.

Tips:

Prøv at tilsætte dejen 2 tsk. kanel og ½ tsk vaniliesukker sammen 
med melet for et lidt mere kagelignende resultat.

Eller prøv at tilsætte 2 spk. hakket purløg sammen med melet for 
et lidt mere krydret resultat.

God fornøjelse!
Spejderhilsen fra Tikki
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2. Emil Kristiansen 18 år   10
3. Villads Hjortdal Barasingh 9 år   0
8. Rasmus Jöhncke Paka 10 år   1
8. Alfred Hemmingsen Addax 14 år   5

10. Rasmus Jacobsen Glip 10 år   0
11. Sam Mobaraki Won-tolla 11 år   2
24. Jonas Reland 15 år   4
26. Jacob Lyngbye 25 år   15
29. Felix Risager Chikai 9 år   0
29. Jakob Braad 38 år   27
31. Nina Walin Amoraq 34 år   1

26. Lasse Nielsen   28

Fødselsdage 

Spejderår 
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Hans Christian Engelsens FlokHans Christian Engelsens Flok

Juletræer, stjerner og drama
  Ulvestaben

I december havde ulvene travlt med at sælge juletræer. Det var 
sjovt at bakse rundt med træerne, men det kunne godt blive koldt 
på posten. Derfor varmer det ekstra meget, at resultatet blev 
så fl ot. Det endelige beløb er ikke opgjort, men noget tyder på 
vi slog rekorden for sidste år. Pengene går direkte i gruppens 
kasse. Tak til forældrene, der trak i de uldne underbukser og var 
med til at gøre dette muligt. 

Tak også for god deltagelse ved juleafslutningen, hvor gavepapir 
og pebernødder fl øj om ørerne på os.  Der var nok mange der 
ikke havde prøvet at pakke gaver ud med kniv og gaffel før. Et 
par af gafl erne holdt i øvrigt ikke til det, så ivrige blev ulve og 
forældre. En hyggelig aften, hvor der også blev tid til en snak med 
forældrene om spejderlivet. 

I januar lægger vi nakken tilbage og kigger stjerner. På golfbanen 
er der godt udkig til himmelen, og det vil vi benytte os af. Vi skal 
lære om stjernerne gennem leg og aktiviteter.  Temaet leg og 
drama tager vi også fat på i januar, og vi arbejder hen imod at 
lave egne sketches. Nogle af ulvene lavede en fi n og sjov sketch 
om Tørklædetyven da vi var på tur. Sketchen er vigtig når man 
holder lejrbål og det er en fi n oplevelse at få hele fl okken til at 
grine. Vi glæder os alle til at se mere. 

Det meste af tiden er vi udendørs, så husk at være varmt klædt 
på. En ekstra trøje eller overtræksbukser i tasken kommer i øvrigt 
sjældent på, når mødet først er i gang.  Ulven er derfor bedre 
tjent med et lag for meget end et lag for lidt til at starte med. 
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Ulve
Hans Christian Engelsens Flok

Det er hårdt arbejde, men også smadder sjovt at sælge juletræer til 
byens juleglade.

  Lis Lak Risager (Tikki)



6

GruppenGruppen

Godt nytår
   Lisbeth og Susanne, Gruppeledere

Så har juleræset igen været over os – vi har lukket ned for året 
2012 og er påbegyndt et spændende 2013.
Som altid har december budt på masser af aktiviteter. Bl.a. 
juletræstændingen på Vasevej, hvor vi solgte gløgg og delte 
pebernødder ud. Herudover har gruppen igen i år solgt 
juletræer ved Børnehaven på Vasevej. Det er en af de mange 
tilbagevendende aktiviteter, som er med til at skabe en sund 
økonomi i gruppen, så vi kan fortsætte med at sende spejderne 
af sted på masser af spændende ture i både ind- og udland.

Ture fylder en stor del af det at være spejder uanset 
aldersgruppe, mange spejdere ser med spænding frem til 
den næste weekendtur eller sommerlejr. Derfor er de fl este 
af grenstabene allerede nu i gang med at lægge planer for 
sommerlejren 2013, og det ser lovende ud. Så I kan godt glæde 
jer allerede nu. Som de fl este ved var gruppen i 2012 af sted på 
Spejdernes Lejr 2012 ved Holstebro. En kæmpe lejr med masser 
af spændende oplevelser og masser af andre spejdere fra hele 
verden. Vi var i 2012 primært af sted som gruppe, mens at turen i 
år kommer til at foregå grenvis. De enkelte grenledere vil senere 
fortælle mere om hvornår og hvortil den enkelte grens sommerlejr 
går.

Det er dog ikke kun spejderne der får mulighed for at tage på 
ture i 2013. For ledere og seniorer er der hvert andet år en 
weekendtur til Gillastugan i Sverige sammen med de øvrige 
ledere og seniorer i Ravnsholt division. Turen som ligger her i 
januar har gennem årene haft forskellige temaer, som rød tråd 
gennem weekenden, men ikke mindst så er det med til at skabe 
et godt netværk på tværs af grupperne i divisionen, som danner 
endnu bedre grobund for de mange divisionsarrangementer der 
løbende afholdes gennem året.
Så alt i alt velkommen til et nyt år. Vi glæder os til at tilbringe 
mange spændende timer sammen med jer.
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Opvask i Naulakha
10 trin der gør det lettere, men ikke sjovere

1. Start med at rydde mad og madrester 
væk fra bord og køkken, så der bliver plads til op-
vask
2. Skyl gryder, potter og pander af og stil 
dem længst mod væggen på højre side af køkken-
vasken
3. Sorter tallerkener, glas, bestik og even-
tuelle fade i bunker og sæt det hele på venstre 
side af køkkenbordet. Det fylder alt for meget, 
hvis alle bærer deres eget ud
4. Skyl af og sæt over på højre side. Tør 
komfur og ledig køkkenbordsplads af, så de rene 
ting kan stilles der
5. Fyld en opvaskebalje med så varmt vand 
som muligt + sulfo. Det er mest effektivt, hvis en 
vasker, et par stykker tørrer af og resten sætter 
på plads

6. Vask glas / kopper af først og stil dem med bunden i vejret 
på venstre side på et viskestykke eller en klud. Vask derefter 
bestik og køkkenredskaber af

7. Så er det tallerkenernes tur. Sæt en lille stabel ned i baljen 
ad gangen. Jo varmere vandet og dermed tallerkenerne er, 
jo lettere er de at tørre af

8. Til sidst vaskes gryder, potter og pander af. Her kan det igen 
være nødvendigt at skifte vand. Husk bageplader og check 
ovnen for madrester. 

9. Opvaskebaljen tømmes, rengøres og stilles på plads. Begge 
vaske ordnes for madrester og affald og rengøres.

10. Køkkenbordet tørres af. Husk at vand løber ind under kaffe-
maskinerne. Viskestykkerne og karklude hænges til tørre og 
skraldespanden tømmes. Alle skabe og skuffer lukkes.
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Ulve ML Lene Friis (Pudmini) 61 28 38 09 45 81 60 09

MA Lis Lak Risager (Tikki) 72 48 79 78 72 48 79 78

MA Nina Walin (Amoraq) 20 28 38 84

Junior JL Rasmus Alexander Rahbek 
(Rikki)

28 59 57 52

JA Jens Bo Albretsen 40 56 50 73 45 94 10 42

JA Nasser Mubaraki (Baghera) 20 85 69 35 45 81 69 56

Trop TL Frederik Abildgaard Rom 40 27 26 08

TA Victor Kjellerup Juhl 23 63 30 75

TA Jacob Emanuel Rasmussen 28 15 92 82

TA Eske Wesenberg Kjær 60 77 67 06 

TA Jeppe Arnsdorf Pedersen 61 70 45 81

Apache PL Jonas Bjørn Reland 40 44 96 34 40 53 51 81

PA Anders Stendevad 60 46 48 84 45 82 57 82

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

PA Christian Torpegaard Hansen 30 36 25 12 45 82 34 42

Sioux PL Tobias Rahbek 20 82 20 54 45 81 22 70

PA Lucas Kriegel 29 85 09 06 99 55 86 96

Bjørnene KL Martin Wagner 60 82 17 00

Rover KL Kasper Munk 23 99 12 99

Gruppeledere GL Lisbeth Garly 22 95 16 19 45 82 46 42

GL Susanne Rundé Jørgensen 51 32 94 37

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 Per Ludvigsen 22 45 15 90 45 82 65 95

BSM Pernille Vaupel 28 35 07 83

BSM Annemarie Jensen 28 59 57 53 45 81 22 70

BSM Martin Reland 40 53 51 81 45 82 88 81

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

Vedligehold Jens Rahbek 21 53 05 64 45 82 09 54


