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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: Miniernes sommerlejr 2013. Rud Tolstrup. Layout: Rasmus Rahbek
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TillykkeTillykke

2. Magnus Pedersen 9 år   0
2. Thomas Conrad 14 år   6
3. Lasse Nielsen 37 år   28
4. Vitus Koongsted Chua 9 år   1
6. Jeppe Pedersen 26 år   15
8. Oliver Leth 18 år   11

13. Lene Friis Pudmini 55 år   6
13. David Hansen 28 år   20
14. Jacob Freitag Pingo 13 år   0
21. Jonas Atasoy 8 år   0
22. Albert Fischer-Nielsen 9 år   0
23. Jacob Dahlmann Banda 12 år   0
26. Jacob Rasmussen 19 år   10
26. Frederik Rom 21 år   14
28. Julius Vaupel Bingo 12 år   1

1. Mads Nilausen   18
1. Eske Kjær   13
1. Jeppe Pedersen   15
1. Lars Dideriksen   28
1. Rasmus Rahbek Rikki   17
1. Emil Kristiansen   11
1. David Hansen   20
1. Jonas Håkan-Mose   20
1. Andreas Esmann-Jensen   15

12. Nina Walin Amoraq   2
14. Lis Risager Tikki   1
19. Mads Rønnest   21
20. Anne Katrine Jørgensen   25
24. Jakob Braad   28
24. Rune Jørgensen   28
26. Martin Christiansen Minaul   1

Fødselsdage 

Spejderår 
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UlveUlve
Hans Christian Engelsens FlokHans Christian Engelsens Flok

Hej alle ulve!
  Ulvestaben

Efter en laaaaang sommerferie er vi klar til at tage fat igen med 
alle mulige spejderaktiviteter.

Først skal vi gøre vores forskellige beviser færdige:

Bålbevis: alle, der går i 4. klasse og som snart skal være 
  juniorspejdere 

Knivbevis:  alle, der mangler

Savbevis:  alle, der mangler. Medbring gerne en ro-sensaks 
  eller et ørnenæb. Vi skal klippe kviste og grene af 
  alle de gamle juletræer, før vi kan save dem til 
  brænde

BLA bevis: alle, der går i 3. klasse

Husk at spejderlommen altid skal være i orden og for de ulve, der 
skal tage BLA bevis, vil det blive checket. Man kan kun få beviset, 
hvis lommen er OK til begge møder.

Halvårsprogrammet på vej, hvor I kan se alle de spæn-dende ting 
vi har tænkt os, vi skal lave i efterårsmåne-derne.

I slutningen af august / starten af september skal vi på gruppetur 
til Colleruphus, hvor vi var på minidivi. Fre-dag aften, når vi har 
sagt ’farvel’ til de ulve, som skal rykke op, er der en masse ulve, 
der skal have spejder-navn – spændende. Lørdag eftermiddag 
og aften er for-ældrene velkomne til at være med og det plejer at 
væ-re rigtigt hyggeligt. Et særligt højdepunkt er billedsho-wet fra 
’året der gik’.
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Ulve
Hans Christian Engelsens Flok

Husk tøj efter vejret til alle møder og at melde afbud, hvis du ikke 
kan komme.

Hvis du ikke allerede er meldt ind, skal du skynde dig at blive 
det. Vi lukker for nye ulve nu og alle, der ikke er indmeldt per 31. 
august, kommer på ventelisten.

KALENDER
August

15. august: Beviser
I får invitation til gruppeturen med hjem

22. august: Beviser 
Husk tilmelding til og betaling for gruppeturen 

29. august: Intet møde 
fordi vi skal på

30/8 - 1/9: gruppetur 
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TroppenTroppen

Hej Drenge!
  Jonas Reland

Indianerturen er ikke ligesom de fl este andre ture vi er på 
her i troppen, fordi vi ikke laver noget ekstremt, som vi tit gør. 
Indianerturen er mere afslappet.

Turen skulle have været en hel weekend, men på grund af at 
mange i troppen skulle noget den weekend, blev den kun to dage 
lang. Vi startede fredag aften, og vi var tre der mødte op. Vi gik 
ned til shelterne, der ligger i Rude Skov.  Da vi var ankommet, 
begyndte vi at bygge lidt på en svedhytte (sauna). Efter vi var 
startet på svedhytten skulle vi lave en udfordring: vi skulle gå i en 
time og tale om naturen. Vi måtte ikke tale om noget andet, og vi 
måtte kigge på uret tre gange i alt. Det er en meget anderledes 
udfordring, så vi havde meget svært ved at klare den. 

Da vi kom tilbage efter vores gåtur, var lederne i fuld gang med at 
lave mad. Vi lavede ikke med i gryder, men i foliebakker og brugte 
pinde som grydeskeer. Vi skulle spise rødspættefi leter, stegte 
grønsager og snobrød. Efter vi havde spist, skulle vi ud og bade 
i en sø. Søen var meget kold og bunden var meget blød, så man 
sank meget ned, og derefter gik vi i seng. 

Da vi stod op næste morgen, spiste vi æg og bacon lavet over 
bål. Efter det byggede vi svedhytten færdig. Men inden vi skulle i 
svedhytten, skulle vi lave en pil. Vi skulle ud i skoven og fi nde en 
pind til vores pil. Efter vi havde fundet en pind, gik vi tilbage.

Så skulle vi ind i vores svedhytte. Når man skal gå ind i en 
svedhytte, skal man gå med solens retning. Da vi alle var kommet 
ind, skulle vi have nogle sten, vi havde varmet på et bål, ned i 
et hul vi havde gravet midt i hytten. Vi startede med at hælde 
varmt vand på stenene. Dampene fra stenene var rimelig varme. 
Efter vandet smed vi te på de varme sten, der kom en dejlig duft 
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Troppen

og der blev varmere i hytten. Vores leder sagde nogle ord og 
derefter skulle vi sige, hvor vi gerne ville blive mere modige - fx 
højdeskræk. 

Efter vi havde talt lidt mere, skulle vi ud af svedhytten. Så 
pakkede vi det hele sammen og skulle over at spise. Der var 
nogle andre mennesker der hvor vi ville spise, så vi fandt et andet 
sted. Vi havde svært ved at få gang i et bål, men da vi fi k gang i 
det, lavede vi kyllingebryst i bacon med fl adbrød. Det var noget af 
den bedste kylling jeg fået. Og så gik turen hjem.

Get a rat trap bigger than a cat trap!
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1. Birkerød Gruppe 
inviterer til

gruppetur på Colleruphus
30. august – 1. september 2013

Kom med på vores årlige 
gruppetur for spejdere i alle 
aldre, forældre og søskende, 

ledere og bestyrelse
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Medbring:

Reglementeret cykel og cykelhjelm

Madpakke og drikkevarer til fredag aften

Sovepose, liggeunderlag og lommelygte

Nattøj og toiletsager (tandbørste / tandpasta)

Et sæt skiftetøj (underbukser, sokker, t-shirt, bukser, varm trøje)

Jakke og fodtøj efter vejret samt regntøj og gummistøvler

Lommepenge til sodavand 

Uniform med spejderlommen i orden

Så vidt muligt har vi uniformen yderst, når vi cykler af sted

Mobiltelefoner og andet elektronisk grej må ikke medbringes

Mine forældre vil gerne give en hånd med (sæt X’er):
at cykle med på udturen
at cykle med på hjemturen – helt til Naulakha
at medbringe trailer eller stor bil og køre bagage til Colleruphus fredag
at medbringe trailer eller stor bil og køre bagage til Naulakha søndag
at give en hånd i køkkenet hele weekenden
at give en hånd i køkkenet lørdag formiddag kl. 10-14
at give en hånd i køkkenet lørdag eftermiddag / aften
at hjælpe med rengøring i hytten søndag formiddag
at hjælpe vores madmor, med indkøb og transport af mad før turen
at medbringe hjemmebagt brød til aftensmad
at medbringe hjemmebagt kage til eftermiddagskaffen

Skriv telefonnummer / emailadresse, så vi kan kontakte jer, når vi ved, hvor 
mange vi bliver

Husk at udfylde den modsatte side også

Afl everes til din leder SENEST torsdag den 22. august 
2013
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Det hele foregår på Colleruphus – Høje Sandbjergvej 11 i Gammel 
Holte

Biler skal parkeres på parkeringspladsen på hjørnet af Høje 
Sandbjergvej og Gl. Holtevej. Der er ca. 10 min. gang til hytten fra 
parkeringspladsen.

Det er en rigtig god ide at medbringe (skifte)tøj, der kan tåle 
spejderaktiviteter.

Forældre og søskende kan sove indendørs i sovesale (der er 
madrasser), medbringe eget telt eller låne et fjeldtelt af gruppen. 

Forældre og søskende medbringer selv bestik og tallerkner til 
maden lørdag aften.

Med spejderhilsner fra

Bestyrelsen og lederne i 1. Birkerød

Spejdernavn eller for- og efternavn                        Gren
Jeg kommer Jeg kommer ikke

Spejdere: Antal Pris I alt
Hele turen 150 kr.
Forældre og søskende:
Aftensmad lørdag, voksne 60 kr.
Aftensmad lørdag, børn 30 kr.
Morgenmad søndag 10 kr.
Frokost søndag 20 kr.
Vil gerne låne telt til overnatning til 
antal personer 0 kr.

I alt vedlagt
Læg penge og seddel i en konvolut eller pose.

Husk at udfylde den modsatte side også
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Programmet for weekenden ser 
sådan ud:
Fredag kl. 17.00 Spejdere og ledere mødes ved Naulakha, 

hvorfra vi cykler til Colleruphus. Bagagen 
bliver transporteret separat i biler.

Fredag aften Aftensmad og teltopslagning

Ulvedåb

Oprykning til hhv. junior og trop

Pandekager og derefter i soveposerne
Lørdag formiddag Aktiviteter for spejderne og tid til leg, sjov 

og hygge 
Lørdag kl. 14.00

           

Forældre og søskende ankommer

Vi spiser lidt sundt og lidt sødt, hilser og 
hygger

Sjov og udfordrende aktivitet for spejderne 
og deres familier

Aftensmad tilberedes
Lørdag fra kl. 18.00 Aftensmad: bålkyllinger med tilbehør

Lejrbål

Billeder fra året der gik

Spejderne skal i soveposerne

Hygge for overnattende forældre og ledere
Søndag formiddag Morgenmad

Aktiviteter for spejderne og oprydning

Frokost

Uddeling af årsstjerner og turafslutning
Søndag ca. kl. 14.30 Vi er tilbage ved Naulakha omtrent 

på dette tidspunkt
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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

MA Lis Lak Risager (Tikki) 29 70 21 03

MA Nina Walin (Amoraq) 20 28 38 84

Junior JL Rasmus Alexander Rahbek 
(Rikki)

28 59 57 52

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

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 Frederik Abildgaard Rom 40 27 26 08

TA Jacob Emanuel Rasmussen 28 15 92 82 44 95 92 82

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 Martin Reland 40 53 51 81 45 82 88 81

BSM Annemarie Jensen 28 59 57 53 45 81 22 70

BSM Camilla Kornbeck 25 37 64 57 45 81 57 07

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

Vedligehold Jens Rahbek 21 53 05 64 45 82 09 54


