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Havregrød og opvask på ASBLA - læs meget
mere om turen længere inde i Bardunen.
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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: Fra shelteren på ASBLA

Tillykke
Fødselsdage
9. Jens Albretsen
26. Theis Hove

Chui

40 år  1
9 år  0

Spejderår
22. Julius Vaupel

Bingo

 1
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Ulve
Hans Christian Engelsens Flok

Ud at gå med støvler på
 Ulvestaben

Februar er årets korsteste måned og det er mens vinteren
har bedst fat at vi hvert år holder vintervandring. Det foregår i
weekenden d. 23.-24. februar. Vi går 10 eller 20 km, alt efter hvad
man kan. Om aftenen spiser vi sammen i Naulakha og bagefter
smider vi os i poserne og ser film og spiser popcorn lige til vi
falder i søvn. Vi håber vi bliver rigtig mange denne weekend. Der
kommer en seddel med hjem med detaljerne.

I januar har vi lært om universet, om stjerner og planeter. Vi
har været på rumrejse og kæmpet med lyssværd. Ulvene er
blevet dygtige til at orientere sig i mørket. Vi bruger lommelygter
og pandelamper til at lyse for hinanden og løser opgaverne i
fællesskab. Næste tema er leg og drama. Vi arbejder i februar
blandt andet med at opfinde og øve små sketches. De skal vises
for forældrene i forbindelse med grupperådsmødet torsdag d. 28.
februar. De voksne kan godt begynde at glæde sig!

Pudmini fortalte ved et møde i januar om spejdergruppen i Køge,
der slet ingen hytte har men altid holder alle møder under åben
himmel, uanset vejret. Alle var meget imponerede. Spejderne i
Køge er utroligt gode til at klæde sig varmt på! Ulvene i Birkerød
er også ved at lære det, men kulden kryber alligevel ind på
nogle af dem i løbet af mødet. Ski-undertøj og varme sokker i
vinterstøvlerne kan anbefales.
Husk stadig at melde afbud pr. sms med spejdernavn til Pudmini
så vi ved hvor mange ulve vi har til mødet.
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Brødordningen fortsætter
Her kan du se, hvornår du skal have brød med:
Navn
7-feb
21-feb
Bekko
Strix
Batcha
Punda
Navn

7-mar

14-mar

21-mar

4-apr

11-apr

18-apr

Galago
Glip
Paka
Buni
Chui
Thuu
Navn

25-apr

Pukeena
Chua
Kala
Minaul
Tjo
Nilghai
Biju
Imbo
Dingo
Brød kan være gulerødder, knækbrød, grovboller eller
rugbrød. Lidt ost, marmelade eller pålægschokolade glider altid ned.
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Ulve
Hans Christian Engelsens Flok

ASBLA
AdventureSpejd for Bandeledere og –Assistenter
En tændstik brugte de syv seje ulve, der var mødt op til ASBLA
på at tænde det bål, der både skulle give os varme på en kold nat
og pandekager samt havregrød næste morgen.
Natten var den 12. januar ved shelteren. Første opgave var at få
tændt bål, så der kom hurtigt gang i snitning af spåner, masser af
spåner….
Muvin strøg den første (og eneste) tændstik, og der kom med
det samme gang i et lille men flot bål, og så skulle der hentes
brænde, masser af brænde……
Vi skiftedes til at vifte, til vi var helt ømme i armene. De, der ikke
viftede, bar juletræer den ene vej og hen-tede brænde, masser af
brænde…..
Der skulle laves te og pandekagedej, findes stegepander og
paletknive, pakkes ud og der blev også tid til udforskning af isen
på bålsøen. Dejen blev færdig, og så blev der bagt pandekager,
masser af pandekager….
Endelig blev det sengetid, vi børstede tænder og pakkede de
sidste ting ud. Alle havde fundet en plads, og vi fyldte shelteren
med soveposer, masser af soveposer….
Som den allersidste gerning, fyldte vi bålet op med brænde,
masser af brænde….
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Natten var kold, men ikke for kold, og vi lå tæt og godt i shelteren.
Næste morgen var bålet brændt ned til en grå askebunke, men
heldigvis havde vi spåner, masser af spåner…..

Lidt spåner, et par pust, en ny bunke brænde og vupti, til alles
overraskelse havde vi igen ild, masser af ild….
Når en gryde har været på bål, skal den skures udvendig, og den
opgave er meget lettere, hvis gryden er smurt ind i brun sæbe.
Nu ved alle vist, hvad det vil sige, men Minaul og Buni var de
tapre, der puttede fingrene ned i dåsen og kom sæbe på, masser
af sæbe….
Dingo målte havregryn og vand og Bekko hældte i og rørte rundt,
og det varede ikke længe, før vi havde den lækreste havregrød,
masser af havregrød….
Til allersidst skulle vi bare rydde op, og det er jo aldrig så sjovt.
Heldigvis hjalp Bunis far med opvask, for der var kommet masser
af opvask….
Turen får ifølge vores bedømmelse 4,5 spejderhatte ud af 5
mulige.
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Forældremøde
Torsdag den 28. februar 2013
Kl. 18:00 – 20:00 i Naulakha
Klokken 17:30 vil der være en let anretning. Kl. 18:00 vil ulvene
afholde et indslag som de har forberedt specielt til denne aften.
Efter bifaldet – sandsynligvis stort – går ulvene udenfor så
forældrene kan afholde grupperåd.
Grupperåd
Grupperåd (=generalforsamling) hvor vi snakker om årets gang
og fortæller om planerne for det nye år.
Dagsorden
1)
Valg af dirigent og referent.
2)

Beretning fra gruppeledelsen

3)

Beretning fra bestyrelsen

4)
Regnskab og status for 2012. Revideret regnskab
offentliggøres på hjemmesiden
5)

Behandling af indkomne forslag

6)

Beslutninger om de kommende år:

a)

Gruppens udviklingsplan for 2013

b)
Øvrige beslutninger om gruppens udvikling
spejderarbejde mv.
7)
Budget for 2013 herunder fastsættelse af kontingent.
Budgettet offentliggøres på hjemmesiden
8)

Fastsættelse af bestyrelsens størrelse

9)

Valg af bestyrelsen:

Medlemmer vælges for 2 år, suppleanter for 1 år. Suppleanter
deltager i bestyrelsesmøder på lige fod med øvrige
bestyrelsesmedlemmer.
10)

Valg af repræsentanter til Korpsrådet (2 medlemmer)

11)

Valg af repræsentanter til Divisionsrådet (5 medlemmer)

12)

Valg af revisor og en revisorsuppleant

13)

Eventuelt

Har du et forslag, som du ønsker behandlet på grupperådsmødet,
skal du senest den 14. februar sende forslaget til formanden.
Overvejer du at tage del i det frivillige forældresamarbejde, så
kontakt bestyrelsen så hurtigt som muligt.
Med venlig hilsen
Jens Bie Andersen (formand@1b.dk)

Gruppen
En god spejderhistorie
En af ulvene - Muvin - har som skoleopgave lavet en lille
billedreportage fra en sheltertur:
Først tændte vi
bålet i shelteret.
Her skulle vi sove
og vi holdt ilden i
gang. Vi var syv
drenge.

Vi lavede pandekagedej inde i
hytten.

Pandekagerne blev lidt
brændte, men de duftede
godt!
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Så spiste vi
pandekagerne med
syltetøj og sukker. Der
var en, der hældte for
meget sukker på.

Så skulle vi sove. Vi
lå på et gulv på liggeunderlag. Jeg sov fint.
Da jeg vågnede, frøs jeg
meget.

Om morgenen
tændte vi op
med gløderne.
Så spiste vi
havregrød med
syltetøj og sukker.
Inden vi gik hjem,
vaskede vi op.
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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

MA

Nina Walin (Amoraq)

20 28 38 84

45 81 60 09

MA

Lis Lak Risager (Tikki)

72 48 79 78

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

TL

Frederik Abildgaard Rom

40 27 26 08

TA

Victor Kjellerup Juhl

23 63 30 75

TA

Jeppe Arnsdorf Pedersen

61 70 45 81

PL

Jonas Bjørn Reland

40 44 96 34

40 53 51 81

PA

Anders Stendevad

60 46 48 84

45 82 57 82

PL

Morten Rose Wagnkilde

25 46 00 88

45 81 68 90

PA

Christian Torpegaard Hansen

30 36 25 12

45 82 34 42

PL

Tobias Rahbek

20 82 20 54

45 81 22 70

PA

Lucas Kriegel

29 85 09 06

99 55 86 96

KL

Victor Kjellerup Juhl

23 63 30 75

KL

Frederik Abildgaard Rom

40 27 26 08

KL

Kasper Munk

23 99 12 99

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

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

72 48 79 78

28 35 07 83
hytteudlaan@1b.dk

45 81 22 70

21 53 05 64

45 82 09 54

