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Deadline: Den 15. i måneden før Redaktør: Anne Katrine Jørgensen, bardunpost@gmail.com
Forsidefoto: Ulvenes sommerlejr 2013. Layout: Rasmus Rahbek

Arbejdsdag i Naulakha

Torsdag den 13. juni kl 17-19 mens der er ulvemøde

Tiden er inde til den årlige vedligeholdelsesdag i vores dejlige 
hytte.

Det er nogle år siden, at Naulakha blev malet sidst. Nu er tiden 
inde. Der vil være masser af maling, bøtter, pensler etc. Tag 
malertøjet på! Der kan arbejdes i fl ere højder, så alle kan være 
med.

Der skal sættes to stolper ud 
for terrassedøren, så dørene 
ikke kan lukkes for meget op 
og ødelægger hængslerne. 
Stederne skal udmåles, og 
derefter er der gravearbejde 
med et jordbor, savning af 
stolper og stampning af 
hulfyldet. Til sidst er der 
sikkert lidt maling til overs, 
så stolperne kan blive 
Naulakha brune (Pine).

Der vil også være andre opgaver. Arbejdstøj vil være en god ting. 
Ulveungerne vil være til almindeligt ulvemøde imens

Bestyrelsen
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1. Andreas Munch Chuchundra 11 år   3
1. Toke Sadolin 8 år   0
4. Villads Terp 9 år   0
6. Jonas Håkan-Mose 27 år   19
9. Lucas Kriegel 15 år   6

18. Haldor Søndergaard Imbo 10 år   1
23. Sune Ingvardson 31 år   ?
24. Max Lundstrøm 13 år   5
24. Anders Rahbek 25 år   14
24. Bjørn Søndergaard Karibu 12 år   3
26. Simon Sørensen 11 år   0
27. Rasmus Rahbek Rikki 25 år   16
28. Noah Albretsen Sahi 8 år   0

Fødselsdage i juli
5. Emil Bro Punda 10 år   2
8. Kasper Munk 40 år   31

12. Julius Wagnkilde 13 år   5
14. Christian Hansen 15 år   3
20. Vincent Vaupel Pukeena 9 år   1
20. Nicolai Hjaltalin 8 år   0
21. Marius Hüssy Kala 9 år   1
21. Nicolai Myrup 25 år   15

Fødselsdage i juni 
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Hej alle ulve!
  Ulvestaben

I juni måned sker der masser af spændende ting:

Den 5. juni på Grundlovsdag er der sommerfest i Bistrup. 
Her kan du udfordre dig selv i de mange boder; ikke mindst 
fl ødebollekastemaskinen som FDF’erne står for eller det muntre 
køkken, hvor troppen fra 1. Birkerød sørger for, at der bliver 
smadret tallerkener i store mængder. Spejdere (med gult eller blåt 
tørklæde) har gratis adgang.

Den 6. juni er KUN for ulve med gult tørklæde + forældre. Der er 
nemlig forældremøde for nye ulveforældre, og mens forældrene 
er i Naulakha, skal vi være uden-dørs, så tag tøj og sko på efter 
vejret. Vi skal også have taget et billede af jer, for det er rigtig 
svært at huske alle de nye navne

Den 7. - 9. juni er der mikro-minidivi, hvor brødrene Løvehjerte 
har inviteret alle mikroer og minier i Ravnsholt Division til at 
besøge Kirsebærdalen. Det bliver en weekend med fred og ro og 
tid til hygge, aktiviteter og lege.

Den 13. juni holder vi knivbevis’eksamen’, hvor alle skal bestå 
en praktisk og teoretisk prøve for at få knivbeviset og dermed 
mulighed for at bære kniv til møder og på ture. Vi skal skal teste 
vores hjemmelavede savbukke og få savet en kæmpe bunke 
brænde.

Andre ulve skal arbejde videre med BLA-beviset og de ældste 
ulve fortsætter med bålbevis

Den 20. juni er det allersidste møde inden ferien. Der er en helt 
fast tradition for, hvordan det foregår og du kan roligt glæde dig.
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Husk:

 ●  at melde afbud (gerne på sms)

 ●  tøj og sko efter vejret til alle møder

 ●  at spejderlommen skal være i orden

Andre vigtige datoer til kalenderen:

15. og 22. august er første møder efter ferien; 

den 29. august er der ikke noget møde fordi der er gruppetur 
med oprykning og ulvedåb den 30. august – 1. september.

KALENDER
Juni-juli

5.: Bistrup sommerfest

6.:  Ulvemøde 
– kun for nye ulve + forældre

7.-9.:  Mikro-minidivi

13.: Ulvemøde

20.: Sommerafslutningsmøde
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Sommerlejr: Ulvene kan og vil
  Tikki

I Kristi Himmelfartsferien tog ulvene på sommerlejr ved 
spejdercenteret Gillastugan, som ligger lige på kanten af 
Söderåsen, en af Sveriges nationalparker. Vi var 23 ulve og ti 
ledere og medhjælpende forældre, der drog af sted fra Helsingør 
med færgen. Første udfordring var at bære sin rygsæk fra færgen 
og hen til den ventende bus. Nogle af ulvene var nye over for den 
opgave, men det gik, selvom der af og til skulle skubbes lidt. 

På lejren fi k vi travlt 
med at rejse telte i de 
fi re lejrbander, bygge 
bålsteder og rulle 
soveposer ud. Ulvene 
var meget arbejdsomme 
og dem der havde 
prøvet det hele før, viste 
de yngre til rette. Det 
var svært at falde i søvn 
den første aften, men til 
sidst blev der ro. 

Næste dag byggede 
vi videre på lejren; 
køkkenbord, 
spildevandshul og 
skraldespandsstativ. 
Der blev savet og gravet 
og bundet besnøringer 

med stor energi. Vi 
nåede også et O-løb rundt på grunden inden det endelig blev tid 
til at save brænde og tænde bål til aftensmaden.  Efter opvasken 
åbnede slikboden for første gang og når man havde fået 
godkendt lejerpladsen fi k man lov at stille sig i kø.



7

Ulve
Hans Christian Engelsens Flok

Efter havregrøden fredag tog vi på vandretur til Kobberhatten. 
Det var en smuk tur mellem neongrønne bøgetræer, der gik ad 
ad stejle stier, over klippeblokke og væltede træer. De fl este af 
os var tilfredse efter 12 km, men der var nogle der fortsatte og 
snuppede 20 km, nu de var i gang. Det var trætte ulve, der kom 
hjem til os andre sidst på eftermiddagen, og de blev klappet ind i 
lejren.
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 Lørdag lavede vi en ”good turn”, en god gerning for Gillastugan. 
Vi lugede ukrudt med liv og sjæl omkring hovedbygningen og 
det blev meget fl ot.  Der blev også tid til at begrave en død mus 
undervejs. Om aftenen havde vi det sidste, store lejrbål med 
skumfi duser, oplæsning og sange, som ulvene havde valgt. En af 
banderne havde lavet en meget sjov sketch om Justin Bæver, der 
fi k en ulveunge til at gå amok for at få en ”autograf”: Bidemærker 
i en pind. 

Lejrnedbrydningen søndag var sej, for der var rafter, der skulle 
bæres, ildsteder der skulle sløjfes og telte, der skulle pakkes ned 
på en helt bestemt måde. Ulvene var med hele vejen og heldigvis 
var der et stykke kage tilbage til alle midtvejs. Efter frokost var 
det så farvel til Gillastugan. Vi gik afsted, trætte og snavsede, 
men alligevel med god energi og fuld oppakning op til bussen. 
Da ulvene skulle bære deres rygsække fra bussen til færgen gik 
det lettere end på udvejen; de var simpelthen blevet stærkere på 
disse fi re dage, vores ulveunger. I det hele taget beviste ulvene 
på denne lejr at det er rigtigt, hvad vi synger: Ulvene både kan og 
vil!
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Hej juniorer
  Juniorstaben

Nu er der ikke længe til vi skal på sommerlejr i Norge, det bliver 
super fedt og meget lærerigt for os alle. Vi skal møde en masse 
nye spejdere fra Norge og resten af verden og forhåbentlig får vi 
en masse nye venner.

I april har vi afholdt en super fed juniordivi, temaet var 
Elitespejd. Den gode Dr. Grylls havde prøvet at fremstille et 
serum der skulle hjælpe dovne børn og unge med at blive en 
del af eliten. Desværre manglede han test rotter og prøvede 
så derfor medikamentet på sig selv. Hvilket resulterede i at en 
zombi epidemi brød ud. Heldigvis kom der en masse spejder 
fra Ravnsholt division (Farum, Allerød og Birkerød) ham til 
undsætning... Juniorspejderne skulle nu arbejde sammen om 
at skaffe en modgift. Derfor mødte de op i skoven for at besøge 
nogle poster, men skoven var fyldt med zombier, heldigvis 
lykkedes det spejderne at komme i sikkerhed i en safezone. Her 
skulle spejderne bo og lave mad til zombierne, så de ikke selv 
blev spist. Om natten blev spejderne pludselig vækket og skulle 
fl ygte fra zombierne. 

De kom til en stor sø hvor de mødte en gammel mand i en 
campingvogn. Han kunne fortælle dem, at han kendte vagterne 
der passede på drikkevandet i søen. Vagterne ville heldigvis 
gerne hjælpe med at få spejderne sikkert over den rene sø. 
Spejderne skulle fl yve over søen på svævebane. Iført klatresele, 
hjelm og godt med spænding. Blev spejderne kastet ud over søen 
og på grund af de mange par-lamper, kunne spejderne ikke se 
hvor langt der var over til den anden side af søen... Efter at være 
kommet over på den anden side af søen, blev spejderne sendt ud 
i industribyen. Her vrimlede det med zombier. Spejderne skulle 
nu lede efter en forladt bygning og parkeringsplads. Da spejderne 
havde fundet parkeringspladen, skulle de gå ind på den og fi nde 
modgiften uden at blive opdaget af zombierne. 



11

Juniorer
Marianne Wieses Flok

Efter at have løbet rundt på parkeringspladsen mellem de 
uhyggelige zombier, lykkedes det endelig spejderne at skaffe 
modgiften. Og så kunne de trætte spejder omsider komme 
tilbage til deres soveposer. 

Juniordivien kunne atter en gang kun lade sig gøre, fordi vi har 
de fantastiske ledere, der lægger et kæmpe stykke arbejde 
i planlægningen af turen. Samt nogle helt suveræne, fl ittige, 
initiativrige og selvtænkende tropsspejdere, der arbejder rigtig 
godt sammen. Tropsspejdere som gad at bygge kulisser, være 

KALENDER
Juni-juli

Weekenden d. 31. - 2.: Hejk Danfoss Univers
Vi skal på tur i sønderjylland.

Tirsdag d. 4.: Lerovn
Husk arbejdstøjet i orden.

Onsdag d. 5.: Bistrup Sommerfest
Her kan du komme gratis ind med tørklæde.

Tirsdag d. 11.: Lerovn.
Husk arbejdstøjet i orden.

Weekenden d. 15. - 16.: Adventure klatretur
Vi skal bo i telt og klatre ude ved hytten. 

Tirsdag d. 18.: Lerovn
Husk arbejdstøjet i orden.

Tirsdag d. 25.: Afslutning med pizza
Forældre skal komme kl. 19:00 og spejderne skal 
stadig komme til normal mødet, kl. 18:30.

anfoss Univer
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zombier og give en kæmpe hånd med alt det praktiske arbejde til 
kl 04-05 stykker begge nætter hele weekenden. Et tjikkerlikkker 
skal lyde herfra...

Weekenden efter tog juniorne ud og besøgte klatreskoven.dk. 
Her kan man prøve at klatre mellem træerne oppe i 10-20 meters 
højde. Der hænger mange sjove ting man kan klatre rundt på 
som f.eks. en bil, affaldscontainere, ølkasser og meget mere. Det 
var en fantastisk dag, med meget dejligt vejr og drengenes humør 
var helt i top. Vi glemte dog helt tiden (og det gjorde dem på 
stedet også, så vi var der i to timer mere end det vi havde betalt 
for). Tak for en god tur.

Så har vi også været en tur i zoologisk have, sammen med 2000 
andre spejder. 

Det startede med, at vi mødtes på Birkerød station kl. 09:00. Der 
fi k både juniorne og lederne zoo-mærket, det var togbilletten og 
gratis indgang til zoologisk have. Da vi stod på toget, var toget 
allerede prop fulgt med andre spejdere. Lige da vi stig ud af toget, 
skulle vi fi nde et stort skilt, hvor der stod JUNIORER, vi skulle gå 
indgangsmase sammen med alle de andre spejdere. Efter der 
blev sagt de praktiske infomationer ved zoo-arenaen, skulle vores 
junior ud og løse opgaver, de var med i en konkurrence mod alle 
de andre junior, som også var med i den. De skulle blandt andet 
måle, hvor stor en abe fod var. Desværre vandt drengene ikke, 
men alligevel var de stadig i godt humør. Vi havde en rigtig fed 
tur, med solskin, massere dyr og en hel masse andre spejdere.

I Juni skal vi bygge en lerovn, så vi kan lave lækre pizzaer. Det 
er et projekt vi ledere har glædet os til lige siden Spejdernes Lejr, 
hvor vi så sådan en ovn. Vi vil derfor gerne invitere alle forældre 
og søskende til at komme til sommerferie afslutning med pizza 
over bål og pizza i lerovn tirsdag d. 25. kl 19:00, spejderne skal 
stadigvæk komme kl 18:30.

Inden vi når til projekt pizzaovn, skal vi jo lige et smut til Als 
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i sønderjylland. Her ligger Danfoss Univers, et center i stil 
med experimentariumet, bare anderledes og med udendørs 
muligheder også. Udover det skal vi også besøge Dybbølmølle 
og museet for slaget i 1864.

Vi skal også have en adventure klatre weekend ud ved hytten. 
Her skal vi traditionen tro klatre en masse i træer og bygge en 
luftgynge, men vi skal også træne i at slå fjeldtelte op, arbejde 
sammen og generelt forberede os på turen til det norske fjeld.

Vi regner med at alle kommer, da det bliver en vild fed måned...
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Nyt køkken i Naulakha
   Mette Vium, køkkenudvalget

Det nye køkken til Naulakha er nu bestilt. Vi har i 
køkkenudvalget valgt, at vi i første omgang kun har bestilt 
skabene, da vi rigtig gerne vil have stålbordplader på bordene. 
Disse er ret dyre og vi vil gerne afvente og se hvor mange 
penge vi får ind fra de fonde vi har søgt, inden bordpladerne 
bestilles. 

Der er også mulighed for at spare nogle penge ved at bestille 
dem et andet sted, end hos køkkenfi rmaet. Vi har ligeledes 
valgt at vente med de hårde hvidevarer, fordi vi også her 
mener at kunne spare nogle penge ved at shoppe lidt rundt.

Skabene vi har bestilt er i lysgrå laminat, der eftersigende 
skulle være det mest hårdføre og den hvor man mindst ser 
snavset og de fedtede fi ngre. 

Selve opstillingen i køkkenet ændres ikke så meget, men der 
bliver mere skabsplads og det gør der også i bryggerset. 

Når køkkenet skal sættes op håber vi på at der er fl ere handy-
forældre der vil give en hånd med, den endelige dato er endnu 
ikke besluttet.
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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 Emil Bonne Kristiansen 29 82 26 45 45 53 38 79

JL Christian Cletus Friis (Fossa) 27 50 60 09 45 81 60 09

JL Rasmus Alexander Rahbek 
(Rikki)

28 59 57 52

JA Theis Dahl Villumsen 26 35 33 05 45 82 33 05

JA Adam Rye Brouer 71 18 14 11 45 81 15 85

JA Jeppe Englev 24 81 02 36

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

Trop TL Jacob Emanuel Rasmussen 28 15 92 82 44 95 92 82

TL Frederik Abildgaard Rom 40 27 26 08

TA Victor Kjellerup Juhl 23 63 30 75

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 45 82 17 28

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 45 53 88 22

Bestyrelsen BSF Pernille Vaupel 28 35 07 83

GK Olav Larsen 22 68 55 90 39 18 07 67

BSM Camilla Kornbeck 25 37 64 57 45 81 57 07

BSM Martin Reland 40 53 51 81 45 82 88 81

BSM Annemarie Jensen 28 59 57 53 45 81 22 70

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

Vedligehold Jens Rahbek 21 53 05 64 45 82 09 54


