Bardunen
1. og 2. Birkerød Grupper
Det Danske Spejderkorps
8. årgang nr. 3

Marts 2000

90-års fødselsdag
1. Birkerød Gruppe, Det Danske Spejderkorps
runder 90 år
onsdag den 15. marts 2000.
I den anledning vil det glæde gruppen
at se så mange af
sine nuværende og tidligere medlemmer,
sine venner og bekendte
og andre af sine støtter
som muligt til en

reception
onsdag den 15. marts 2000
fra kl. 15 til kl. 18
i floklokalet
på Mantziusgården
Johan Mantzius Vej 7B
i Birkerød.
På glædeligt gensyn!

Marts 2000
Gå på opdagelse i hele bladet - der er rigtig mange indlæg
om ture, grupperådsref. mv.
04

Raftedag i 1. Birkerød. Ring til TL Jakob, hvis du vil hjælpe.

08

Møde angående Venskabslejr kl. 19.30 hos 1. Birkerød, for alle
hjælpere og ledere, de enkelte udvalg sammensætning, ( mad –
teknik – aktiviter mm.).

12-12

Blåmejsetur til Kina.

15

1. Birkerød 90 år. Reception kl. 15 – 18 på Lokalet

25- 26
26

Telefonbogsuddeling 2. Birkerød
Sommertid begynder!

April
1. april holder 1. Birkerød fødselsdag for sine medlemmer.
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Det sker i denne måned for 1. & 2. Birkerød.
Husk at sætte siden op på opslagstavlen.

Tillykke siger vi alle til :
Marts 2000
01
01
02

Batcha
Fnuller
Trunte

8 år
10 år
9 år

04
10
13

Smil
Pløk
Phao

16 år
8 år

15
15
15

Tjo
Panda
1. Birkerød Gruppe

10 år
14 år
90 år

21
23
27

Baloo
Kukki
Bekko

10 år
8 år
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2.

Birkerød
Gruppe

Kære alle forældre og spejdere i 2. Birkerød.
Som lovet, vender jeg her tilbage med sidste nyt om
telefonbogsuddelingen. Telefonbøgerne skal deles ud i weekenden
25.-26. marts. Du skal kun hjælpe til, enten lørdag eller søndag.
Vi har heldigvis allerede ved grupperådsmødet 24.februar fået
tilkendegivelser fra mange hjælpere. Jer der endnu ikke har meldt sig,
bedes medbringe denne slip til lederen senest d.9.marts.
Se kørselsvejledning på modstående side.
Vi mødes kl.10.00 i Glostrup. Husk frokost!
I vil evt. blive kontaktet, hvis der skal flere spejdere med i Jeres bil.
Til de spejdere der ikke har forældre som kører, giver jeg besked om
transport senest 1 uge før.
God fornøjelse og på gensyn
Helle GL.
——— klip ————— klip ————— klip ————— klip ——Tilmelding til lørdag d.25/3 eller søndag d.26/3 (overstreg den dag du helst
vil holde fri)
Mine forældre vil gerne køre__________(sæt kryds)
Mine forældre vil ikke køre________(sæt kryds) denne gang, men ved, at
det er Deres tur en anden gang.
Jeg kommer__________(sæt kryds)
Jeg kommer ikke__________(sæt kryds)
Spejdernavn:___________________________

Forælderunderskrift:_____________________
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2.

Birkerød
Gruppe

Vores telefonbogsrute ligger i Glostrup og vi har bøgerne stående ved en
transformatorstation på Vallensbækvej næsten over for Jydekrogen.
Den letteste måde at komme ud til bøgerne på, er ved at køre af E47 og
dreje af på Holbækmototvejen (21). Bøgerne står meget tæt på den 2.
afkørsel (Albertslund/Vallensbæk) på Holbækmotorvejen -bare kør af på
afkørslen og drej th og th og ind på pladsen, så er du der!

Her står telefonbøgerne
KRAK kort 155

kort 156
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1.

Birkerød
Gruppe

GRUPPERÅDSMØDE 1. BIRKERØD
på Colleruphus søndag den 30. jan. 2000
Dagsorden :
1.Valg af dirigent og referent
2.Beretninger (skriftlige beretninger vedlagt mødeindkaldelsen )
3.Fremlæggelse af årsregnskab med tilhørende status til godkendelse.
4.Vedtagelse af budget, herunder fastlæggelse
af medlemskontingent.
5.Behandling af indkomne forslag.
6.Valg af repræsentanter til gruppestyrelsen.
På valg er:
Kay - Werner Andersen (formand ), ønsker ikke genvalg.
Elsebeth Jensen, aldersgrænsen på 6 år nået.
Birger Nilausen, villig til genvalg.
Ole Bjørn (kasserer ), villig til genvalg.
Svend Petersen, ønsker ikke genvalg.
7.Valg af indtil 2 unge i styrelsen.
8.Valg af revisor (for 1 år ad gangen). Ivan Rasmussen, villig til genvalg.
9.Eventuelt.
Formanden (Kay-Werner) åbnede årets grupperådsmøde, hvorefter vi sang
fællessangen:De voksne blå...
Ad 1. Ivan Rasmussen valgtes til dirigent og Ingrid Dreholm til referent.
Ad 2. Årsberetningerne fra hver enkelt gren var vedlagt hver enkelt udsendte
indbydelse. Formanden supplerede med at takke alle gruppens ledere for et stort og
engageret frivilligt arbejde som børnene især har stor glæde af.
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Ad 3. Ole Bjørn (kasserer ) fremlagde årsregnskabet for 1999 som blev godkendt. I
vores lille forening, har vi haft store udgifter i 1999 såsom 2 x Colleruphusture og 1 x
Blå sommertur hvortil det kommunale tilskud desværre først kan forventes en gang i
dette år.
Regnskabet er godkendt. Se regnskab.

1.

Birkerød
Gruppe

Ad 4. Budgettet er vedtaget og medlemskontingentet fortsætter uændret.
Ad 5. Ingen indkomne forslag.
Ad 6. Følgende forældrerepræsentanter valgtes til gruppestyrelsen:
Merethe Munkstrup ( mor til Lasse - ulv ).
Niels Richter ( far til Simon - ulv ).
Michael Rom ( far til Frederik - ulv ).
Efter suspendering af mødet blev Jens Rahbek valgt som ny formand for gruppestyrelsen
Herefter består
Formand:
Kasserer:
Ung i styrelse:

gruppestyrelsen af flg.:
Jens Rahbek
Ole Bjørn Petersen
Mads Rønnest
Sune Ingvardson
Forældrerep.: Ingrid Dreholm
Bjørn Mose
Merethe Munkstrup
Birger Nilausen
Niels Richter
Michael Rom
Jesper Stahl

Ulveledere:
Juniorledere:

Tropsledere:

Klanledere:
Gruppeleder:

Gitte Hribar
Jens Thygesen
John Øhlers Petersen
Lasse Nielsen
Hanne Svejgaard
Jakob Braad
Jesper Holm
Rune Jørgensen
Lasse Nielsen
Mikkel Tune
Kasper Munk
Grethe Holm

Ad 7. Ung i styrelsen blev: Mads Rønnest og Sune Ingvardson
Ad 8. Revisor Ivan Rasmussen blev genvalgt.
Evt. Ulveleder Jens Thygesen opfordrede os forældre til at hjælpe til ved det
forestående kræmmermarked samt Oak City Rally i maj måned ( se Bardunen ).
Gruppeleder Grethe Holm takkede mange gange Kay-Werner for hans store engagement
som formand samt Elsebeth Jensen og overrakte dem hver en gave.
Som afslutning på grupperådsmødet takkede dirigenten for god ro og orden samt det
store og humørfyldte fremmøde.
Dato den 30.01.2000
Ref.: Ingrid Dreholm
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1.

Birkerød
Gruppe

1. Birkerød gruppes hjemmeside
Gruppens hjemmeside har fået ny adresse. Den gamle blev desværre lukket
og så har vi i stedet købt vores egen.
Vi er fremover at finde på

www.1b.dk
For at kigge på adresselisterne skal der fortsat benyttes
brugernavn : 1b
kodeord :
skammel
Jeg vil opfordre alle der kan kontaktes via e-mail og som ikke
har denne stående på adresselisten til at give besked til mig via email. På den måde kan vi fremover hurtigt og billigt kontakte jer.
Pga. kodeords beskyttelsen af adresselisterne vil det kun være
læsere af dette blad der får jeres e-mail adresse at se.
Alle indlæg i dette blad, som har med 1. Birkerød gruppe at gøre
kan fra og med i år genfindes på websiden hvis bladet bliver væk.
Mvh. Jakob Braad (TL)
jbraad@mail.com
45 81 69 86
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Ravnsholt
Division
Divisionens hjemmeside
Divisionens hjemmeside bliver fremover vedligeholdt af Jakob
Braad fra 1. Birkerød Gruppe (undertegnede).
Derfor har jeg valgt at relancere hjemmesiden.
Det betyder

·
·
·
·

Nyt design
Ny adresse
Hyppigere opdatering
Flere billeder

Jeg håber at hjemmesiden fremover vil være endnu vigtigere for
divisionen.
For at se adresser skal man fremover benytte brugernavn :
ravnsholt og kodeord : rafte.
På denne måde er det kun læserne af Divi-Nyt og gruppebladende
der har adgang og derved opfylder vi registerloven mht.
personregistre.
Kig ind på http://www.ravnsholt.dk
Send e-mails til mig på adressen jbraad@mail.com
P.S. Tak til Rune Skovgaard fra Stavnsholt Vikinger for hans
arbejde med hjemmesiden indtil nu.
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1. og 2. Birkerød

ZOO-DAG
Søndag den 7. Maj 2000
For alle ulve, blåmejser, juniorer, spirer og spejdere.
ZOO-dag for 25. gang.
Det er ZOO-jubilæums-år.

Alle blå spejdere i Nordsjælland og på Bornholm er inviteret i ZOO på
denne dag.
Vi kører med særtog fra Birkerød til Valby Station. Herfra går vi
samlet til ZOO.
I ZOO er der et opgaveløb og præmie-overrækkelse.
Når det hel er slut, går vi samlet til Valby station og tager særtoget
tilbage til Birkerød.
De nøjagtige togtider kommer midt i april.
Du skal tilmelde dig hos din leder.
Det koster 60 kr. at deltage uanset alder. For de penge får du billet til
særtoget, samt ærmemærke, der er indgangsbillet til ZOO.
Tilmelding og betaling (en kuvert med navn og 60 kr) til din leder
senest torsdag den 23. marts.
I slutningen af april vil du modtage ærmemærket og togtiderne af din
leder.
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Nordisk
venskabslejr i Birkerød
19. – 25. juni 2000

Det Danske Spejderkorps
Frivilligt Drenge- og Pige- Forbund
KFUK - spejderne i Danmark
KFUM - spejderne i Danmark

Tag de midterste sider ud af bladet og gem indbydelsen
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Program
Mandag d. 19-06 :
Ankomst til lejren fra kl. 10.00
Officiel åbning af venskabsby/lejr.
Indretning af lejrplads mm.
Tirsdag d. 20-06 :
Vikingelejren færdigbygges.
Spændende udflugt til København.
Onsdag d. 21-06 :
Rundt i Dannevang ( Birkerød og omegn FUBI-løb ).
Orienteringsløb for større spejdere.
Vikingefest.
Torsdag d. 22-06 :
Bus- og strandtur i Nordsjælland.
Vi besøger andre vikinger.
Fredag d. 23-06 :
Nordisk Vikingemarked.
Midsommerfest med Sct. Hans bål og fyrværkeri.
Lørdag d. 24-06 :
Vikingedyst.
Nedbrydning af lejr.
Festaften for børn og unge i Søndervangshallen.
Søndag d. 25-06 :
Gudstjeneste.
Afslutning.
Afrejse fra lejren kl. 12.00
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Praktiske oplysninger :
Vi bor i telte og laver mad over bål.
Der etableres vand og toilet på lejrpladsen.
Skulle der komme usædvanligt meget regn, så har vi taget højde for det.
Betaling for ugen dkr. 500,00 i 2 rater, nemlig 1/4 og 1/5 hver med 50%.
Enten kontant til din leder eller på gruppens girokonto. Tilmeldingen er
bindende.
Alle deltager medbringer personlig udrustning til ophold i naturen i 1 uge,
pakkeliste kan udleveres.
Lommepenge aftales med dine forældre og lederne.
Der laves ikke forældredag, idet lejren er åben for alle besøgende, dog bedes
bedste- og forældre påtænke at der er noget der hedder hjemve !!!
I forbindelse med lejren skal hver patrulje/hold medbringe et
vikingeskjold med en diameter på 50 cm. samt et par gode numre til fælles
lejrbålsunderholdning.
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Venskabsejren er udformet som et vikingetræf i Danmark . På lejren vil der
være mulighed for at afprøve sine færdigheder som viking.
Der vil også blive skabt mulighed for at studere vikingerne i nutidens
Danmark.
Hvad laver vikingerne, når de har fri ?
Det har du mulighed for at se i byen, hvor der er andre
venskabsarrangementer, musik, kunst og fodbold mm.
Vi forventer, at der kommer ca. 175 vikinger og skjoldmøer fra de nordiske
lande, samt andre unge nordboer fra musik og fodbold mm.

& .& .& .& .& .& ..& .& .& .& .& .& .& .&
Afleveres til din leder senest den 1/4-00
Jeg har indbetalt dkr. 250,00
Navn : ……………………………………………………………….
Adresse : …………………………………
Telfon nr. : …………………

Forældre underskrift : ………………………….
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2.

Birkerød
Blåmejser

Kære Blåmejser.
Foråret nærmer sig, og vi skal til at forberede os på det udendørs lejrliv. Vi
skal bl.a. lave lejrposer til spisegrej og lejrpuder som man kan sidde på ved
lejrbålet.
Lederne og KL/KA’erne har planlagt en weekendtur, som skal gå til Kina. I
har forhåbentlig allerede hørt lidt om den. Vi tager af sted fredag d. 10/3 og
kommer hjem søndag d. 12/3. I vil få mere besked når vi nærmer os
weekenden.

Med stor mejsehilsen
Muvin
45820467

Akela
42817157

Fia
42811204

Prop
42815869

Era
45811378
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Hej ulve!
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1.

Birkerød Ulve
H. Chr. Engelsens Flok

Det er blevet forår, vintergækker og erantiser spirer frem, og fuglene
synger i træ og i krat.
Spænd hatten, og hold fast i løse tænder. Det er marts, vi skal ud, og der
bliver nok at se til: Agent B.P. skal have en hånd med opklaringen af sagen
om Tørklædetyven, skosålerne skal slides, og turen går til USA, hvor
alting er større end størst! Forpustet? Nej vel, og skal vi så ikke se at
komme i gang!
Program for marts
Torsdag den 2.
Intet møde på grund af hyttetur.
Fredag den 3. - søndag den 5.
Hyttetur til Sundbyhytten.
Indbydelse og kørselsvejledning
er udsendt i januar.
Torsdag den 9.
Spejdere i andre lande.
Søndag den 12.
Ud i det blå 10, 20 og 30 kilometer vandretur.
Starten går kl. 9 fra Mantziusgården.
Husk lige madpakken!
Onsdag den 15.
1. Birkerød Gruppes 90-års fødselsdag.
Reception i floklokalet fra kl. 15 til kl. 18.
Se modsatte side!
Fredag den 17. - søndag den 19.
Mini Divi.
Indbydelse er udsendt i februar.
Torsdag den 23.
Kultur og trosretninger i andre lande.
Fredag den 24. - lørdag den 25.
BLA-tur til Rude Skov.
Intet BLA-møde på grund af BLA-tur.
Torsdag den 30.
Besøg i Bistrup Kirke.

1.

Birkerød Ulve
H. Chr. Engelsens Flok

1. Birkerød Gruppes 90-års fødselsdag
Den 15. marts 2000 er det 1. Birkerød Gruppes 90-års fødselsdag. Det
vil blive markeret med en stor reception på selve dagen mellem kl. 15 og
18, hvor gruppens nuværende og tidligere medlemmer, forældre til
gruppens medlemmer, gruppens venner og bekendte og gruppens øvrige
støtter er inviterede til reception i floklokalet på Mantziusgården.
Flokken deltager naturligvis også, for vi skal både tage imod gæster,
tale med gæster, pakke gaver ud og hygge os. Vi mødes derfor i
floklokalet kl. 14.45 for at gøre klar til at tage imod de første gæster.
Husk som altid at have uniformen i orden!
Kommende arrangementer
Fødselsdagsløb lørdag den 1. april.
Sct. Georgs dag torsdag den 27. april.
Zootur søndag den 7. maj.
Fort Nic tur fredag den 12. - søndag den 14. maj.
Kræmmermarked fredag den 26. - lørdag den 27. maj.
Oak City Rally søndag den 28. maj.
Valdemarsdag den 15. juni.
Sommerlejr mandag den 19. - søndag den 25. juni.
Husk:
- at melde afbud, når du ikke kommer!
- at være klædt på efter vejret!
- at være beredt, for det fører til noget!
- at spejderliv er friluftsliv!
Med ulvehilsen fra
Pil ð og Kaa
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1.

Hej juniorer

Birkerød Juniorer
Marianne Wieses Flok

For 90 år siden blev 1. Birkerød Gruppe stiftet, og det skete lidt mere præcist
1910-03-15, altså 15. marts 1910. En sådan fødselsdag skal fejres, og vi fejrer
selvfølgelig vores 90 års fødselsdag. Dette sker med to arrangementer. Først
holder vi en reception på selve dagen (onsdag d. 15. marts 2000, kl. 15-18), og
så er der fødselsdagsløb lørdag d. 1. april 2000; sørg derfor for at holde disse
dage fri, så I kan deltage og fejre gruppen!
Ellers kommer marts måned til at dreje sig om verdenen uden for Danmarks
grænser, og så skal I også ud og have lidt frisk luft og noget motion; der er ”Ud
i Det Blå”arrangement søndag d. 12. marts 2000, hvor I skal gå 10, 20 eller 30
km.
Programmet for marts er som følger:
Torsdag d. 2. Dolk
Torsdag d. 9. Spejdere i andre lande
Søndag d. 12. Ud i det blå (10, 20 og 30 kilometer vandretur)
Onsdag d. 15. 1. Birkerød Gruppes fødselsdag
Torsdag d. 23. Kultur og trosretninger i andre lande
Torsdag d. 30. Besøg i Bistrup Kirke
Til sidst opfordres I til at kigge forbi gruppens hjemmeside, der findes på
adressenhttp://www.1b.dk
Her vil I kunne finde indlæg til Bardunen, billeder fra diverse arrangementer,
masser af nyttig information, halvårsprogrammer og meget mere.
Det var så alt for denne måned - og husk altid at have uniform at tørklæde på til
møder og arrangementer.
Med juniorhilsen
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Baloo
45817965

Kaa
20113114

Hanne
20469866

Michael

Lasse
20847157

Kære Spirer

2.

Birkerød
Spirer

I marts måned skal vi beskæftige os med kort og kompas og hvad der til hører, så
vi kan blive rigtig gode til at finde rundt i naturen og samtidig vide præcist hvor
vi er. I slutningen af måneden tager vi fat på knob og besnøringer, så hvis du ikke
allerede har et kryds i spirerprøven, får du chancen nu.
Sidst men ikke mindst byder marts på en spirertur og vi skal også dele
telefonbøger ud. Hvis en elle begge dine forældre har mulighed for at køre, er vi
sikre på at få delt telefonbøgerne id til tiden - vi er jo ikke færdige, før den sidste
bog er delt ud.
Program for marts (alle møder er i hytten fra 19.00 - 20.30)
d. 2.

PLA-møde kl. 18.30 - 19.00
Vi skal finde ud af hvad de forskellige signaturer på et kort betyder

d. 9.

Kompasset - hvordan fungerer det og hvordan kan vi bruge det

d. 10.-12. Spirer-tur til vores sommerhus i Kulhuse
d. 16.

Orientering - vi kombinerer det vi har lært på de to foregående møder

d. 23.

Knob - hvor mange kender vi og hvad bruger vi dem til

d. 25.-26. Telefonbogsuddeling i Glostrup sammen med dine forældre.
Se andet sted i bladet.
d. 30.

Besnøringer

Med Spirerhilsen Måne, Vims, Smil og Rokke
NB! Husk at melde afbud, hvis du ikke kan komme
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Hej Rødder!!!

1.

Birkerød
Trop

Først og fremmest tillykke til gruppen med de 90 år.
Den 15. marts fylder gruppen 90 år, og det bliver på dagen fejret med en
reception, og den 1. april er der så et arrangement for gruppen hvor jeg roligt
kan anbefale jer at dukke op.
Dernæst kan vi jo gå videre til det almindelige månedlige pladder.
I denne måned vil vi kaste os over forberedelserne til Oak City Rally.
Vi skal nemlig have bygget et superkøretøj, som snildt kan udkonkurrere alle
andres. Til alt held er der styr på det med hjul, men resten mangler.
På nuværende tidspunkt ser det ud til at begge patruljer holder mødedag om
tirsdagen fremover, og så bliver det jo ekstra nemt at samarbejde om en god
bil.

Tropsmøde :
Raftedag :
Gruppen 90 år :
PLAST (PLA-STævne) :
marts.
Patruljetur :
marts.
PLAM:
Gruppen 90 år :
Næste tropsmøde :
Natløb :

Onsdag den 1. marts kl. 19:30 på lokalet.
Lørdag den 4. marts
Onsdag den 15. marts. Reception
Fredag den 17. marts til søndag den 19.
Fredag den 24. marts til søndag den 26.
Onsdag den 29. marts kl. 19:30 på lokalet.
Lørdag den 1. april. Kun gruppen
Onsdag den 5. april kl. 19:30 på lokalet.
Lørdag den 8. april til søndag den 9. april

Husk at melde afbud!!!

Staben
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2.

Birkerød Trop
Tobit

Hej kæreste Tobitter
Som de fleste af jer nok efterhånden ved, har Sine valgt at holde op som
tropsleder, da hun får mere og mere travlt med sine studier. Hun forlader os
heldigvis ikke fuldstændigt – hun vil stadig være en del af tropsstaben, så I
slipper ikke for hende i denne omgang!
Natalie har sagt ja til at tage over som tropsleder, så nu er det hende, I skal
ringe til, hvis I har spørgsmål, ros (eller ris!), og hvad I nu ellers måtte kunne
komme på, til jeres stab. Der er desværre en anden der forlader os helt for en
kortere periode – Nora tager til Tyskland i slutningen af marts for at læse. Men
kommer endnu dygtigere tilbage til efteråret. Emnet for marts måned er
besnøring og pioner, så der bliver rig mulighed for at komme i topform til
forårsturneringen.
Og så kan vi nu afsløre den med spænding ventede destination for
sommerlejren 2000: turen kommer til at gå til Tydal der ligger i Slesvig i
Tyskland, og turen ligger stadig fra d.4.-14. Juli. Der bliver både tid til en lille
uges kanotur i den tyske natur og til at gøre nye bekendtskaber mens vi ligger i
centerlejr. I vil i løbet af marts modtage et brev med de nærmere oplysninger
omkring blandt andet pris. Når I får brevet, er det vigtigt at I husker at tilmelde
jer, så vi ved hvor mange vi bliver.
Datoer i marts:
5.: PLAm 19.00-21.00 i hytten
17.-19.: PLAst for PLA’erne!
27.: Tropsmøde 19.00-21.00 i hytten
Og så er det måneden hvor vi skal ud med telefonbøger. Det bliver weekend’en d. 25.-26. I skal reservere til det. Tilmelding finder du et andet sted i
bladet.
De kærligste hilsner Staben
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Birkerød
Bjørne
Hej Bjørne

Dette er et iltelegram. Og da de er møg dyre, vil jeg fatte mig i
korthed. Marts måned byder, så vidt jeg husker, ikke på så mange
aktiviteter. I skrivende stund kender jeg ikke til andre end
storklanmøde den 2 marts et sted i divisionen. Her synes
undertegnet, at vi skal møde lige så talstærkt op som sidst.
Ellers er der Divibanket den 25; om denne ved jeg heller ikke
meget på nuværende tidspunkt, men det bliver vel grandiost som
det plejer.
Og nu er jeg blevet ramt af opgave syndromet. Hvorledes får
jeg resten af siden brugt; hvor stor kan jeg tilade mig, at gøre
skrifttypen, uden det virker påfaldende? Hvilken skrifttype fylder
mest? Som gammel studerende kan jeg komme med nogen gode
råd. Min erfaring siger mig, at Arial 12.5 er den bedste type at
bruge. Arial er bred i forhold til for et eksempel Times New
Roman. Punktstørrelse 12,5 er valgt ud for de betragtning, at
punktstørrelse 13 kan få det til at virke som om, man bare prøver
at fylde siden ud. Og det gør man jo absolut ikke.
I mere uformelle tekster, så som den nærværende kan man vælge
at bruge Comic Sans.
Og på denne vis kan man fylde en side, med et minimum af
nyttig information, samtidig med det for den ukyndige læsende,
det være sig en redaktør eller en underviser, kan se ud som om,
at man har lavet sit arbejde.
Med venlig hilsen
Jeres mentor og følgesvend

P. Plys

23

ADRESSELISTE
1. BIRKERØD GRUPPE

2. BIRKERØD GRUPPE

Hjemmeside: www.1bi.dk

Hjemmeside: home13.inet.tele.dk/
spejder

Ulveflokken:
Gitte Rostrup (Pil)
Jens Thygesen (Kaa)

45 81 24 01
45 82 05 60

Juniorflokken:
John Øhlers Petersen
45 81 79 65
Lasse Nielsen 20 84 71 57 / 32 55 45 44
Hanne Svejgaard
20 46 98 66

Troppen:
Jakob Braad
45 81 69 86
Jesper Holm
45 81 71 09
Rune Jørgensen
33 25 62 29
Lasse Nielsen 20 84 71 57 /32 55 45 44
Mohawk:
PL: Emil Vejergang Bredvig 45 81 57 60
PA: Lasse Arnsdorf Pedersen 45 81 04 07
Sioux:
PL: Mads Rønnest
45 81 12 04
PA: Sikker Rosendal
45 81 89 38

Birkerød Bjørne:
KL: Mikkel Thune
KA: Kasper Munk

45 82 71 00
32 55 30 80

Gruppeleder:
Grethe Holm

45 81 71 09

Hyttevagt.Matriel-Pedel:
NIC

45 81 27 64

Gruppestyrelsen:
Formand:
Kay Werner Andersen
Kasserer:
Ole Bjørn Petersen

Blåmejser:
Poul Henrik Appelquist (Muvin)
-arb.
Leif Nielsen (Akela)
Rikke Rønnest (Fia)
Marie Jenstrup (Era)
Naja Krogh Christensen (Prop)

45 82 04 67/
33 27 43 70
45 81 71 57
45 81 12 04
45 81 13 78
45 81 58 69

Spirer (juniorer):
Charlotte Frost (Rokke)
Merete Rønberg (Smil)
Pernille Pedersen (Måne)
Anne Katrine Jørgensen (Vims)

47 10 16 65
39 66 57 37
21 25 01 12
26 70 40 13

Troppen:
Sine Jørgensen (Snip)
Ulla Houmøller (Tikki)
Nora Skjernaa Hansen (Stumpe)
Natalie Strandman (Pippi)
Ann-Kathrine Thomassen
Svalen:
Camilla mørch Pedersen (Kaska)
Musvitten:
Pernille Würtz Lyngbye (Bimbo)
Viben:
Mette Pil Brodersen
Glenten
Mette Jenstrup (Bilbo)

35 85 62 66
39 56 48 61
35 24 81 68
35 81 70 80
35 24 81 28
45 81 18 24
45 81 11 14
45 82 42 22
45 81 13 78

Seniorer (Birkerød Bjørne):
45 82 25 97

Marie Jenstrup

45 81 13 78

Gruppeleder:
45 82 07 22

Helle Strøm

45 81 13 78

Gruppestyrelsen:

Bladændringer, begge grupper Formand:
Flytning meldes til posthuset.
Andre ændringer til gruppelederen

DEADLINE
Stof til næste blad
senest
den 15. i måneden før

Marianne Fregil
Kasserer:
Steen Ehlers

45 81 93 43

INDLÆG

45 81 01 18

sendes til Ulla Houmøller
Vangedevej 162A, sttv
2860 Søborg
e-mail: uh@cool.dk

