Bardunen
Det Danske Spejderkorps22. årgang nr. 4 okt-nov-dec 2014

Kom og få svar på alle disse spørgsmål og mange flere,
når vi inviterer alle spejdere og forældre til

Her vil spejdere med forstand på udstyr og beklædning
informere og vise vareprøver. Det er ikke muligt at købe
noget, men det er en god ide at skrive juleønskeseddel,
så den er klar, når Spejdersport på Spejdernes Aften
giver 20 % rabat.

Spejdersports kundeklub holder aftenåbent torsdag den
20. november med 20 % rabat
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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: Grillkyllinger til 230 mennesker på Colleruphus - Rasmus Rahbek. Layout: Rasmus Rahbek

Tillykke
Fødselsdage i oktober
2. Lars Dideriksen
6. Jens Kiil
13. Alexander Stender
13. Anne Katrine Jørgensen
15. Rud Tolstrup
Fødselsdage i november
3. Victor Juhl
5. Emil Ahm
7. Søren Hansen
8. Lis Risager
10. Emil Englev
12. Mikkel Hansen
14. Adam Brouer
16. Ludvig Bonefeld
17. Sophus Barlebo
19. Viktor Tornbak
21. Lars Albretsen
22. Luka Dyhrberg
23. Emil Jørgensen
24. Konrad Kock-Nielsen
24. Jakob Rasmussen
28. Julius Emborg
28. Emil Emborg
28. Christian Friis
30. Matias Albretsen
Fødselsdage i december
4. Frederik Enevoldsen
5. Thomas Bak
6. Rolf Ingvardson
9. Susanne Jørgensen
12. Martin Hansen
14. Kristian Dreholm
19. August Barlebo
21. Christopher Wodstrup
28. Gustav Halkjær
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Ulve
Hans Christian Engelsens Flok

Hej alle ulve!
 Ulvestaben

Hej alle ulve!
I oktober, november og december har vi masse forskellige ting på
programmet.
Der er tre temaer eller forløb inden juleferien:
Natur

Kultur og samfund

Kommunikation

Ligesom i september er vi i Vaserne til begge møder før
efterårsferien.
Vi arbejder videre med vores naturmærke, som vi afslutter den
første gang efter efterårsferien.
Det er ikke alle, der passer lige godt på naturen, så vi laver en lille
konkurrence, hvor det gælder for banderne om at samle så meget
affald sammen som muligt.
Man kan udnytte naturen på mange måder, og vi skal prøve et
par af dem. Noget af det smager rigtig godt.
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Efter efterårsferien mødes vi i Naulakha igen og første gang
skal vi grave de spande med affald op, som vi gravede ned i
januar. Det bliver spændende at se hvor meget, der er tilbage af
appelsinskrællerne og mælkekartonerne.

KALENDER
okt-nov-dec
2. okt: Naturtur – vi samler affald
ffald op
9. okt: Vi udnytter naturen
16. okt: Efterårsferie – intet møde
23. okt: Vi graver affald op
30. okt:Besøg på brandstationen*
besked følger
6. nov: Byløb i gågaden; besked følger*
13. nov: Spejderlov, spejderhistorie og
Sct. Georg*
20. nov: Morse på mange måder*
27. nov: Intet møde fordi vi skal på
29. - 30.: Juletur – besked følger
4. dec: Usynlig skrift og hemmelige koder*
11. dec: Telefoner og breve*
2015
8. jan: Første møde efter juleferien*
*betyder, at det er blevet vintertid og vores
møde varer fra kl. 17 – 18.30
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Ulve
Hans Christian Engelsens Flok

Vores næste tema er ’Kultur og samfund’, og selvom det lyder
tørt og kedeligt, er det faktisk rigtig spændende. Det betyder,
at vi kommer til at lære Birkerød og Rudersdal kommune bedre
at kende. Vi skal nemlig både på løb i Hovedgaden og besøge
brandstationen i Nærum.
I kommer også til at høre om spejderbevægelsens historie; om
spejdere både i Danmark og i resten af verden; og at lære om de
mange traditioner, der er i 1. Birkerød gruppe.
En af traditionerne handler om ”Sct. Georg og dragen” og den
gode gerning, som fortæller noget om, hvad der driver os som
spejdere.
I slutningen af november starter vi på det sidste tema, som er
kommunikation – noget med koder, hemmelig skrift og telefoner.
Det med koder får I brug for på juleturen, hvor vi ligesom sidste år
skal lave vores egen mad, udforske skoven og hygge os lørdag
aften.
Når vi kommer hjem, er der juletræstænding på Vasevej, og her
vil det være hyggeligt, hvis I dukker op.
Det bliver rigtig juleagtigt, når vi skal sælge juletræer. Alle ulve får
tildelt en to timers vagt sammen med en voksen en lørdag eller
søndag i december. Der bliver udsendt et vagtskema i god tid.
Hvis man bare sørger for at være klædt på efter vejret, er det en
meget hyggelig opgave, der samtidig betyder, at gruppen tjener
mange penge.
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02-okt
09-okt
23-okt
30-okt
06-nov
13-nov
20-nov
04-dec
11-dec

Brødordning

Rusa
Tai
Bingo
Bungar
Imbo
Glip
Bekko
Ferao
Nilghai

Sahi
Sika
Won-Tolla
Chil
Jacala
Kiboko
Sona
Galago
Pungo
Mungo
Songo
Nanu
Numa
Barasingh
Boga
Kudo
Chula
Joka

Brød kan være gulerødder, knækbrød, grovboller eller rugbrød.
Brød skal række til 15 personer; vi er over 40 hver gang.
Man kan sagtens dele store boller i to. Eventuelt overskud
kommer med hjem eller bliver lagt i fryseren til en dag, hvor
nogen glemmer eller er syg.
Listen ligger også på hjemmesiden 1b.dk under minier og
materialer.
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Juniorer
Marianne Wieses Flok

Hej juniorer
 Juniorstaben

I den forløbne tid har vi været på gruppetur, hvorpå vi sagde
farvel til de store juniorer og velkommen til de nye. Ved de
efterfølgende møder har vi været på burgerløb, stjermeløb,
klatret, svævet på svævebane og sejlet i kano.

Oktober:
Vi skal en tur i Experimentarium, lære at bruge kompas, på
oplevelsesmøde.
De ældste juniorer skal på halloween juplad, mere info følger.
Vi skal allesammen på far-søn tur den 31 oktober - 2 november,
mere info følger, hvor vi skal ud og have en (u)hyggelig tur.

November:
Her skal vi i svømmelhallen, ud i mørket og kommunikere på
andre måde.
Dette er også tiden hvor der skal køres spildop.

December:
Kommer til at stå i jule-/ lege / hyggens tegn.
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KALENDER
okt-nov-dec
Vigtige datoer:
Juplad: 30 oktober fra kl. 17-21
Far-Søn tur: 31 oktober - 2 november
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Troppen
Hey Drenge!
 Staben

Først og fremmest tak for en fantastisk sommerlejr!
Nu har vi taget hul på et nyt spejderår og det betyder at vi er
blevet flere i troppen. Der er de nye som rykkede op på vores
gruppetur til Colleruphus som vi i Staben glæder os super meget
til at lære at kende. Så er der kommet to nye i Staben som også
glæder sig rigtigt meget til at lære jer allesammen at kende.
September skal bruges på at opfriske jeres færdigheder inden
for knob, knuder, splejsninger og tacklinger. Vi regner med I
laver nogen flotte knobtavler med vilde knuder og forbedrer jeres
færdigheder. Vi i Staben glæder os i hvert fald til at se dem.
December er jo så kold så troppen ikke kan være udenfor, så
der skal de nye have lavet rygmæker og ellers står den bare
på julehygge. Hvis I skulle finde på gå ud kan I jo tage en
sneboldskamp, men det er op til jer!
Oktober og November er stadig væk en hemmelighed, men i skal
nok få mere at vide, når vi kommer lidt tættere på.
Husk at der er tropsmøde den første torsdag i hver måned!
God vind

Get a rat trap bigger than a cat trap!
Nyt fra bestyrelsen:
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Bestyrelsen
Rekordmange medlemmer
Bestyrelsen er meget glad for at kunne
konstatere, at vi er en spejdergruppe i
stadig fremgang.
Sidste år i september var der 120
medlemmer og nu har vi rundet
130 medlemmer. Vi er fordelt på 41
ulve, 20 juniorer, 25 tropsspejdere,
38 klanspejdere, 6 ledere uden for
klanerne.
Mange spejdere er godt i nutiden, fordi det er sjovere at være
spejder når der er mange. Det er godt for fremtiden, fordi det
giver mange ledere til sin tid.
Fremgangen skyldes naturligvis gode ledere, som laver
spændende aktiviteter for spejderne. Også i korpset bidrager
vores ledere væsentligt. Vi leverer for tiden et stk korpschef og
formænd til 2 af korpsets 6 hovedudvalg.
Tak til de mange aktive ledere i gruppen.
Bestyrelsen
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Gruppen
230 på gruppetur
 Lars Nissen

 Rasmus Rahbek og Lars Nissen
Vores gruppetur til Colleruphus er en
n
tradition, som er mange år gammel.
Den bliver altid afholdt den første
weekend i september og 2014 var
ingen undtagelse.
Fredag eftermiddag cyklede
alle afsted i det smukkeste
solskinsvejr. Ulvene og juniorerne
fik kørt bagagen, og selvom de større
e spejdere
spej
sp
ejde
dere
re
måtte cykle afsted med deres kæmpestore rygsække, kom

de alligevel (som altid) først frem. Alle sover i telt, og da vi var
fremme, skulle teltene hurtigt op, inden det blev for mørkt.
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Fredag aften var helliget de hemmelige optagelsesritualer.
Først
blev
Førs
Fø
rstt
ble
bl
e nye ulve optaget i
ulveflokken og fik deres
ul
spejdernavne. Dernæst
sp
vvar det de ældste ulve,
der rykkede op til
d
jjuniorerne og til sidst,
omkring midnat, skete
o
oprykningen til troppen.
o
Hver oprykning har
ældgamle ritualer,
der passer til

aldersgruppen.
al
Tropsspejdere
Tr
fo
forsøger altid at
øge den spændte
ø
stemning med
s
dystre antydninger,
d
og også i år
o
lykkedes det at
gøre oprykkerne
unødigt nervøse.
Oprykningerne
slutter med
sl
pandekager i store bunker.
Lørdag efter morgensamlingen, som i år var fyldt med aber
og dinosaurer, var formiddagen optaget af leg og forskellige
boldspil. Ulvene glædede sig til eftermiddagen, hvor vi fik besøg
af forældre og søskende. I år var vi 230 mennesker til løb og
efterfølgende spisning, det største antal nogensinde. Spyddene
med kyllinger var tunge, men det lykkedes at lave bålkyllinger
med ovnstegte kartofler/grønsager samt coleslaw til alle.
Lejrbålet med sange og sketches
blev supergodt styret af Baloo,
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Gruppen
en ny leder i gruppen. Vores æresmedlem Sam Finckelstein
kom forbi og blev udfordret, vist for første gang nogensinde, på
titlen som verdensmester i langspyt. Heldigvis blev udfordreren
afsløret som en snyder og Sam er stadig vores nummer ét.
Dagen sluttede for spejderne med is og billedshow, derefter
i poserne. De voksne derimod, vi var mange i år, sad længe
derefter i pejsestuen og hyggede os. Der er naturligvis også
hemmelige traditioner for det, de voksne skal lave til midnat.
Søndag startede med en konstruktionsopgave, som meget
fikst havde indbygget oprydning på grunden. Spejderene blev
inddelt i blandede hold og skulle samarbejde, selv om der var
stor aldersforskel. For spejderne slutter lejren med uddeling af
årsstjerner. Der var fem, som skulle have haft en 29 års stjerne,
vi deler dog ikke stjerner ud efter 10års stjernen.
Mange forældre, som overnattede, var søde at hjælpe med
teltene. Vi fik naturligvis en skylle lige før, teltene skulle ned,
og alle telte kom drivvåde hjem. Det varede over en uge, før de
kunne pakkes ned i poserne igen.
Det var en dejlig gruppetur. Alle traditioner blev fulgt, og det er
rigtigt hyggeligt, når så mange forældre vælger at overnatte.
Vores køkken blev bestyret af Lasse og Camilla, Fi og Per. En
særlig stor tak til dem.
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Nye ledere i gruppen
EŌer sommerferien er 3 nye ledere startet i gruppen
Morten Rose Wagnkilde
Ny juniorleder.
17 år - Går 2.G på HTX i Lyngby.
Morten er seniorspejder i 1. Birkerød bjørne. Han
har mange års spejdererfaring og deltager gerne på
adventureløb.
Spiller basguitar når han ikke er Ɵl spejder.
Nicolaj Elgaard Nielsen (Baloo)
Ny ulveleder.
20 år gammel og læser Musikvidenskab på Københavns Universitet. Oprindeligt FDF’er fra Grenaa,
men har været spejder de sidste fire år.
Nicolaj er et meget musikalsk og underholdende
menneske, som oŌe planlægger lejrbål og anden
underholdning!
Søren Hansen
Ny tropsleder.
Læser på Copenhagen Business school.
Kommer fra ”Højbjerg Drenge” en ren drengespejdergruppe i Århus.
Søren har gået på spejdereŌerskolen i Brejning og
har vundet Apokalypseløbet og det tyske løb løvebrøl.
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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

Lis Lak Risager (Tikki)

29 70 21 03

45 81 60 09

MA

Nina Walin (Amoraq)

20 28 38 84

MA

Alfred Møller Hemmingsen
(Addax)

JL

Rasmus Alexander Rahbek
(Rikki)

28 59 57 52

JL

Christian Cletus Friis (Fossa)

27 50 60 09

JL

Emil Bonne Kristiansen

29 82 26 45

JA

Jens Bo Albretsen

40 56 50 73

JA

Theis Dahl Villumsen

26 35 33 05

45 82 33 05

JA

Adam Rye Brouer

71 18 14 11

45 81 15 85

TL

Frederik Abildgaard Rom

40 27 26 08

TA

Jacob Emanuel Rasmussen

28 15 92 82

44 95 92 82

TA

Eske Wesenberg Kjær

60 77 67 06

45 82 11 33

TA

Victor Kjellerup Juhl

23 63 30 75

45 81 12 65

45 81 60 09

TA

Jeppe Englev

24 81 02 36

PL

Anders Stendevad

60 46 48 84

PA

Jakob Rosenmejer Larsen

51 32 33 37

39 18 07 67

PL

Thomas Conrad

22 51 28 38

45 82 65 00

PA

Emil Fris Jørgensen

27 89 01 65

44 44 09 77

PA

Sophus Barlebo

31 64 06 46

45 81 14 28

PL

Lucas Kriegel

29 85 09 06

99 55 86 96

45 82 57 82

PA

Peter Holm Løvig

30 13 03 15

35 43 63 26

KL

Martin Wagner

60 82 17 00

45 82 17 28

KL

Kasper Munk

23 99 12 99

GL

Susanne Rundé Jørgensen

51 32 94 37

BSF

Pernille Vaupel

28 35 07 83

GK

Olav Larsen

22 68 55 90

39 18 07 67

BSM

Cæcilie Kjærulff-Schmidt

BSM

Fi With Gjessø

24 69 91 32

61 20 88 24

BSM

Louise Hjerrild Zeuthen

30 79 29 72

BSM

Jesper Gundborg

Udlån

Annemarie Jensen

Vedligehold

Jens Rahbek

w w w.1B . d k

45 53 88 22

31 93 04 13

42 68 24 90
hytteudlaan@1b.dk

45 81 22 70

21 53 05 64

45 82 09 54

