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Kære spejder
Torsdag den 7. november vil Spejder Sport gerne invitere dig og din gruppe til Spejdernes
Aften i jeres lokale Spejder Sport, hvor vi fra kl. 18 til 20 holder ekstraordinært åbent for
spejdere, ledere og forældre i alle butikker.
Bliv klar til vinteren
På Spejdernes Aften, vil vi have specielt fokus på at hjælpe jer med at blive godt udstyret til
vinterhalvårets aktiviteter.
På denne særlige dag, vil Spejder Sports personale have særlig god tid til at vejlede om
udstyr til spejderbrug, og samtidig har butikkerne fået alle efterårsvarerne hjem, så I får
mulighed for at købe kvalitetsudstyr og beklædning til attraktive priser.
Ekstra rabat
I dagens anledning forhøjer vi spejderrabatten fra 10 til 20 %, så der bliver en ekstra god
grund til at komme forbi din lokale Spejder Sport.
Nethandel
Har du ikke mulighed for at komme forbi en af butikkerne den 7. november, er den forhøjede
rabat naturligvis også gældende i vores webshop.
Vi vedlægger et opslag, som vi håber du vil sætte op i hytten. Hvis du har brug for dette i
elektronisk form til gruppebladet, nyhedsbrev eller lignende, kan det hentes på
spejdersport.dk/spejdernesaften
Rabatkort
Den 7. november kan du og dine spejdere få udleveret rabatkort, så I fremover kan
handle med 10 % rabat i Spejder Sport.
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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: Glade ulve. Layout: Rasmus Rahbek

Ulve
Hans Christian Engelsens Flok
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Ulve
Hans Christian Engelsens Flok

Hej alle ulve!
 Ulvestaben

Nu kommer de to mørkeste måneder november og december, og
selvom vi er tilbage i Naulakha, fortsætter vi med at være ude en
del af tiden. Husk derfor at tage tøj på efter vejret.
Vi starter som sædvanlig kl. 17 men slutter kl. 18:30.
Vores næste forløb drejer sig om (vikinge)håndværk, og vi skal
arbejde med så forskellige redskaber som synåle, save og
grydeskeer og i så forskellige materialer som træ, tovværk og
rødkål. Jeres kreative evner vil også blive sat på prøve, og vi
glæder os til at se de færdige resultater.
Det er vigtigt, at du hver gang har uniform på og kniv med og
lader de 8 tommelfingre blive derhjemme.
Den 5. december holder vi ikke noget møde, fordi vi i weekenden
skal på juletur med overnatning på hotel. Vi tager af sted lørdag
morgen og søndag efter frokost inviterer vi alle forældre og
søskende til at komme og se (og smage), hvad vi har lavet. I skal
nok få en invitation, når vi kommer lidt nærmere på.
I december sker der også noget andet spændende, for der skal
ulve og juniorer bruge hver tre timer hver på at sælge juletræer
på Vasevej. Der kommer en plan ud og I skal selv sørge for at
bytte indbyrdes, hvis I ikke kan på det tildelte tidspunkt. Det plejer
at være rigtig hyggeligt, og vi håber ikke, at alt for mange ulve
bliver fanget i netmaskinen.
Brødplan ligger på 1b.dk under Minier / Materialer
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KALENDER
Nov-dec
Program for november:
Tors den 7

Knytte, flette, sy og male

Tors den 14

Save og besnøre

Tors den 21

Mere savning og mere maling

Tors den 28

Vi gør vores projekter færdige

Program for december:
Tors den 5

Intet møde fordi vi skal på

Lø-sø 7. – 8.

Juletur

Tors den 12

Vikingesolhvervsfest

Herefter holder vi juleferie indtil den 9. januar
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Juniorer
Marianne Wieses Flok

Hej juniorer
 Juniorstaben

Det næste stykke tid kommer til at stå i adventurespejdens tegn.
Det betyder der kommer en masse vilde oplevelser der kræver
ordentligt udstyr og beklædning.
Det er ikke noget værre end at have våde sokker fordi man faldt
i åen med løbesko på og fryse når man skal sove, fordi ens
sovepose ikke er god nok! Men bare bare rolig, der er en løsning
på de, og alle mulige andre problemer. I har nemlig nogle ledere
der ved at hvad der er værd at vide om grej og de vil guide jer
gennem grej-junglen.
Skal det være en Gore-tex jakke, eller en med coating? Kan jeg
have sko eller støvler? Skal det være skum eller et oppusteligt
liggeunderlag? Alt det og meget mere for I svar på til vores
STORE GREJ MØDE! Ogefterfølgendee i en ’Grej-Guide’.
Det vigtigste er at i har VARMT tøj og gode støvler med til
møderne, da vi skal være udenfor, HVER GANG. Husk hue,
vanter og BUFF.
I December
Ja så er det ved at blive jul, her i december skal vi ud og sælge
juletræer. Der kommer en vagt plan for hvornår du skal stå og
sælge juletræer. Det er altid super hyggeligt og også lidt kold.
Vi skal også lave julemad og lege pakkeleg til vores sidste møde
inden jul, medbring en gave til 20 kr.
Udover alt dette skal vi også ud og gå. Fordi til foråret kommer
der en “Ud i det blå tur”, hvor der er muligt at gå helt vildt mange
kilometer. så vi skal træne til dette.
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KALENDER
Nov-dec
Tirsdag d. 5.: Mørke
Husk at have lommelygte med
Torsdag d. 7.: 20% Rabat i spejder Sport
Husk at Rabatkortet
Tirsdag d. 12.: Adventureløb
Sted følger!!!
Tirsdag d. 19.: Opbygning/evaluering
Vi skal være i hytten
Tirsdag d. 26.: Adventureløb
Sted følger!!!
Program for December:
Tirsdag d. 3.: Gå træning
Husk at have gode støvler på
Tirsdag d. 10.: Julemads indkøb
Vi mødes ved majpladsen i gågaden
Tirsdag d. 17.: Opbygning/evaluering
Vi skal være i hytten
Tirsdag d. 24.: Juleaften (Intet møde)
Ja, her skal lederne jo ha gaver
Tirsdag d. 31.: Nytårsaften (Intet møde)
Ja, her skal lederne også have fri
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Troppen
Hej Drenge!
 Staben

Efter et vellykket forældremøde mandag d. 7 oktober har vi i
tropsstaben fået snakket og evalueret en hel del emner. Mange
tak for den gode stemning og den konstruktive kritik.
Et af de mange emner der blev debatteret på mødet, var
kommunikationsstrategien for troppen. Lige netop bardunen
blev diskuteret med fokus på fremadrettet brug. I fremtiden vil
bardunen indeholde en lille liste over kommende arrangementer
og en kort beretning.
Søndag d. 27. Oktober til fredag d. 1. November afholdes Tropskollektiv.
I denne uge lever drengene sammen i hytten, hvor vi i fællesskab
får en hverdag til at hænge sammen. Dels er der praktiske
opgaver der skal løses, så som indkøb, madlavning og oprydning
og dels skal lektier og afleveringer også passes. Denne uge er
fyldt med sjov og ballade. Tropsstaben ser meget frem til denne
uge hvor vi virkelig kan lære drengene at kende. Ugen koster 400
kr. og medbringes kontant søndag d. 27.
I forlængelse af trops-kollektivet afholdes efterårs-arrangementet
som er den årlige ”hygge-divisions-tur”. Her lærer man resten
af divisionens troppe at kende via mange sjove aktiviteter og
prøvelser. Turen varer fra fredag d. 1. November til søndag d.
3 November. Invitationen til efterårs-arrangementet er blevet
udsendt på mail. Her står vigtige informationer om pris, sted mm.
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I efterårsferien har en del af drengene været på kursus med
fokus på at udvikle lederevnerne i patruljelivet. De erfaringer og
metoder som drengene forhåbentlig har lært, vil vi samle op på i
november måned, hvor temaet er ”udvikling i patruljen”.

Vi i tropsstaben håber alle har haft en god ferie og at I er friske
på at give den gas i kollektivet og på efterårsarrangementet!
/ Jacob Rasmussen og Frederik Abildgaard Rom

Get a rat trap bigger than a cat trap!
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Gruppen
At være spejderforælder
 Susanne, Gruppeleder

At være forælder til en spejder, eller at være spejderforælder…
… lyder til blot at være et spørgsmål om formulering, men i
praksis er der stor forskel, og i sidste ende handler det om i
hvilket omfang du som forældre bidrager til at sikre den bedste
opbakning til dit barns liv som spejder.
Man siger at: Spejder er ikke noget man går til, det er noget
man er. For mange nystartede spejdere, er det en fritidsaktivitet
man går til en gang om ugen, og til tider også nogle
weekendarrangementer, men efterhånden som de har været en
del af spejderbevægelsen i et par år, så rykker dette perspektiv
sig således at, det ikke længere bare er noget man går til, men
noget man er – det bliver en del af deres identitet.
For at nå hertil så kræver det dog at både den enkelte spejder og
gruppen som helhed har opbakning fra forældrene. Forældrene
har altså en helt central rolle i at deres barns spejderliv bliver en
succesfuld oplevelse. Forældreopbakningen kan antage mange
forskellige former, og de har hver deres formål.
Direkte opbakning til din spejder
For en spejder er det essentielt at blive bakket op af sine
forældre, og at der er forståelse for vigtigheden af at deltage
på de arrangementer der måtte være i løbet af året. Det gælder
uanset alder og er vigtigt af flere årsager:
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•Hvis spejderen føler at der hjemmefra bliver prioriteret og støttet
op om deltagelse på ture, så vil han også selv i udgangspunktet
være engageret og have entusiasme og mod på de udfordringer
de bliver stillet overfor. Det gælder uanset om udfordringen er
den nye ulv, som skal sove i telt for første gang, eller om det
er tropsspejderen, der deltager på sidste første adventureløb.
Generelt er det vores erfaring, at langt de fleste spejdere samlet
får en bedre spejdertid, hvis de også deltager på turene.

•At være en del af et unikt fællesskab er en stor del af det at være
spejder. Dette fællesskab etableres delvist på de daglige møder,
men i høj grad også gennem de fælles oplevelser og udfordringer
de får gennem turene. De bliver på turene rystet endnu bedre
sammen og får en helt unik fællesskabsfølelse.
Og så ved vi godt, at det kan være rigtig svært at prioritere
spejderture ind blandt familielivets øvrige aktiviteter som
f.eks. fødselsdage, fodboldstævner mv. og måske især i
skilsmissefamilierne, men du skal vide, at det gør en forskel for
netop din spejder når han får mulighed for at deltage sammen
med alle de andre.
Selv om man som forældre gerne vil være sammen med sine
børn, så vil du opleve at, des ældre spejderen bliver, jo flere
weekendarrangementer mv. kommer der. F.eks. når de bliver
tropsspejdere (12-16 år), så bliver efterårsferien også sat i spil,
da der her bliver afholdt landsdækkende efterårskurser for alle
tropsspejdere. Det er fra gruppens side højt prioriteret, at hjælpe
vores tropsspejdere med deltagelse, fordi de udvikles på alle
tænkelige måder via mentale og fysiske udfordringer, samtidig
med, at de herigennem får dannet et helt unikt netværk med
spejdere på tværs af hele landet. Derfor betaler gruppen da også
deltagergebyret. Det kræver dog, at du som forældre støtter op
om, at dit barns efterårsferie i disse år bliver brugt på spejdertur
frem for familietur.
Den direkte opbakning til din spejder drejer sig dog ikke kun om
at prioritere deltagelse på diverse ture. For at både ugentlige
møder og diverse ture bliver en succes, så er det vigtigt at have
udstyret i orden. Helt centralt er det at spejderen altid kan holde
sig tør og varm. Især hos ulvene bliver de fleste ugentlige møder
holdt udendørs, og derfor er det vigtigt at sikre en ordentlig
påklædning, som varmer og holder vindtæt. På turene er det
derudover en tilstrækkelig varm sovepose og en ordentlig pakket
rygsæk samt skiftetøj, som er essentielt. En ellers god tur kan
hurtigt blive ødelagt hvis man fryser når man skal sove eller
selv skal bære sin bagage pakket i sportstasker, poser eller lign.
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Gruppen
Kravene til hvad udstyret varierer fra gren til gren og fra tur til tur,
spørg derfor gerne jeres grenleder til råds. Nu hvor julen nærmer
sig, så kan der være oplagte julegaveønsker at finde bl.a.
●

Pandelygte

●

God sovepose

●

Rygsæk (typisk 50-60 liter for en ulv – større for
tropsspejdere)

●

Dolk

●

Skiundertøj (kan være praktisk at have inderst når det er
koldt)

Heldigvis vil det meste udstyr kunne bruges i andre
sammenhænge, som f.eks. til lejrture med skolen.
Indirekte opbakning til din spejder
Som spejdergruppe er vi afhængige af frivillige hænder, da vi
ikke aflønner hverken ledere, bestyrelse eller lignende. Alle vores
ledere er spejderledere ved siden af deres normale arbejde
eller studie. De gør det fordi det er sjovt, fordi de ved det gør
en forskel, og fordi de brænder for at udvikle netop din spejder.
Mange af dem har selv været ulv, junior og tropsspejder i enten 1.
Birkerød eller et andet sted i landet som barn. Vores ledere gør et
kæmpe stykke arbejde, og vælger frivilligt at bruge deres aftener,
weekender og ferie sammen med spejderne. Af deres mange
opgaver kan blandt andet nævnes:
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●

Planlægning og afholdelse af de ugentlige møder

●

Planlægning og afholdelse af de diverse ture og
arrangementer, herunder særskilt et stort arbejde med
sommerlejren.

●

Deltagelse i grenmøder, ledermøder i gruppen, samt
ledermøder i divisionen

●

Kommunikation med forældre (telefon, mail, facebook,
invitationer, halvårsprogrammer mv.)

●

Indlæg til Bardunen

●

Oprydning i Naulakha

●

Nedpakning og oprydning af diverse grej før og efter ture

●

Deltagelse på diverse kurser

●

Derudover deltager flere af dem i gruppens aktiviteter mht. at
tjene penge

Dette var bare et lille overordnet udpluk af vores lederes
aktiviteter. Så næste gang du ser en af vores ledere, så husk at
anerkende dem for det kæmpe stykke arbejde de gør.
For at vores ledere har tid til at sikre et godt spejderarbejde, så er
det nødvendigt at spejderforældrene bidrager aktivt til gruppen,
og det er den vej igennem at du som spejderforældre indirekte vil
bidrage til at din spejder får endnu bedre oplevelser som spejder
i 1. Birkerød.
Mulighederne for at hjælpe aktivt er mange, f.eks.:
■ Vi har brug for at der løbende sker en vedligehold af
Naulakha og tilhørende arealer, så vores spejdere fortsat
har gode og inspirerende rammer at boltre sig i. Så har du
mulighed for at hjælpe med de fysiske rammer. Det kan være
alt fra græsslåning, vask af viskestykker, håndværkslignende
opgaver på hytten eller lign.
■

Bestyrelsesarbejdet dækker over mange forskellige opgaver,
men her har vi en del af vores administrative organ, som bl.a.
varetager gruppens økonomi og kontakt til det kommunale,
samt koordinerer en del af gruppens aktiviteter mhp.
indtjening

■

For at holde kontingentet nede, og samtidig have råd til drift
af hytten, og afvikling af sjove udviklende spejderaktiviteter,
så er det afgørende at gruppen har andre indtægtskilder.
Som forældre kan du hjælpe ved at deltage i de indtjenende
aktiviteter gruppen har i løbet af året. Det gælder bl.a.:

■

Græsslåning i Munkerisparken – er kun i sommerhalvåret og

13

Gruppen
kræver blot at man kan køre en havetraktor
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■

Spildop indsamling – er den 2. lørdag i hver måned juli måned
undtaget. De 11 gange er typisk fordelt på junior, trop og
senior, og kræver én forældre med almindeligt kørekort til at
køre en større bil

■

Spildop slusetømning – er en række weekendeftermiddage
og mandag aftener af ca. 2 timers varighed fordelt over året.
Er sortering af indleverede genbrugsgenstande (ikke affald)
på genbrugsstationen i Vassingerød, og kræver derfor blot at
man kan læse en detaljeret beskrivelse og flytte nogle ting til
rette plads

■

Juletræssalg på Vasevej – er lørdage og søndage i ca. de
sidste 4 weekender op til jul. Vagterne er inddelt i formiddags
og eftermiddagsvagter, og kræver mest at man har varmt
tøj på til at stå udenfor. Denne aktivitet varetages typisk af
ulveforældre i hygge-ligt samvær med deres børn

■

En masse mindre aktiviteter, som f.eks. kan være at
medbringe kage, brød eller lignende til ture og møder – det vil
typisk være på opfordring. Eller hjælpe med at køre materiel
og/eller bagage.

■

Du kan også komme tættere på det spejderarbejde vi laver
ved, at hjælpe til ved de daglige møder enten fast ressource,
som en del af en turnusordning, eller komme på vores
”vikarliste”, som vi kan benytte når vi engang imellem har
brug for lidt ekstra hænder ved f.eks. sygdom. Man kan også
som forældre hjælpe til på diverse ture og arrangementer.
Vores ulveflok har i øjeblikket 40 aktive ulve og kun 3 ledere,
samt en medhjælper, de er derfor meget følsomme overfor
fravær i lederstaben, Det er derfor især ulvene og delvist hos
juniorerne at dette er relevant, mens troppen kun sjældent har
brug for forældrehænder til deres møder og ture.

Derfor: har du noget kan bidrage med af ovenstående, eller har
du helt andre kompetencer vi kan få glæde af, så din spejder kan
få endnu højere kvalitet i spejderarbejdet, så må du meget gerne
kontakte gruppelederne på gruppeleder@1b.dk
Jeg håber, du har fået indblik i hvordan man bedst støtter sit barn
som spejderforældre, og det har givet inspiration til, hvordan du
bedst kan hjælpe dit barn til en succesfuld spejderoplevelse.
Til gengæld for at du hjælper med både direkte og indirekte
opbakning til din spejder, så lover vi, at vi sørger for at give dit
barn unikke oplevelser, løbende nye udfordringer, et stærkt
fundament til at kunne klare sig selv og lære at tage ansvar, samt
et kammeratskab, som rækker ud over skole og aldersgrupper,
og meget meget mere.
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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

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

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

Jacob Emanuel Rasmussen

28 15 92 82

TA

Eske Wesenberg Kjær

60 77 67 06

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

Martin Wagner

60 82 17 00

KL

Kasper Munk

23 99 12 99

GL

Lisbeth Garly

22 95 16 19

GL

Susanne Rundé Jørgensen

51 32 94 37

BSF

Jens Bie Andersen

24 41 14 96

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

Udlån

Annemarie Jensen

Vedligehold

Jens Rahbek

w w w.1B . d k

45 82 46 42

45 53 55 05

hytteudlaan@1b.dk

45 81 22 70

21 53 05 64

45 82 09 54

