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1. Birkerød byder velkommen til receptionen
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Nyt om bladet

Nye bladregler
Postvæsnet har strammet op på reglerne for
blade, der udsendes med særlig lav porto. Dette
berører Bardunen på den måde, at der ikke må
være så lange oversigter med datoer, for hvad vi
skal.
Derfor skal du huske, når du skriver indlæg:
At du skal fatte fortællepennen så meget, at der i
dit indlæg er mindst 3/4 almindelig tekst og
HØJEST 1/4 med oversigt over mødedatoer.

Der er lavet en regel om, at alle der skal skrives
et indlæg om ture og arrangementer. Disse indlæg
kan stå mange steder i bladet, så husk at bladre
hele bladet igennem - det kan være at du støder
på en god historie!

Jeg vil også gerne minde om, at bladet er for os
alle sammen. Derfor er DU også velkommen til at
fortælle en god spejderhistorie, du har oplevet.

Det kan også være, at du er vokset ud af din uni-
form, sovepose eller lignende. Vi har en KØB,
SALG, BYTTE side i Bardunen, når der kommer
indlæg til den. Husk at benytte dig af dette
tilbud. Der starter hele tiden nye spejdere, der
kan have glæde af din gamle uniform mv.
Det er jo altid bedst at have en gammel tilslidt
uniform med ægte spejdersjæl.

Redaktøren
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01. Stjerne 11 år
05. Bjæf 14 år
13. Lyn 13 år
21. Ulrik Møller 22 år
22. Andreas Heinz 22 år
24. Pukena 10 år
26. Oscar 14 år
27. Nille 9 år
31. Bilbo 16 år

Ønskepalten - månedens sang
skriv, mail, eller ring - hvilken sang skal vi
bringe i næste nummer af Bardunen?

Vi hører fuglenes muntre fløjt,
og solen, den triller så himmelhøjt,
og snakken den går:
i dag er det vår,
om sommer og sol man spår.
Det pusler i den sorte muld,
i hver en kvist,
thi ingen vil til sidst.
Pg agren drømmer tungt om guld,
om strå og aks,
og det straks.

Nu kommer våren, den glade svend,
og vi byder ham et goddag igen.
Det er solskinsvejr,
og sommer er nær
med duvende agre og grønne træer.

I skoven hviskes der mange ting,
og rygtet det bæres så langt omkring,
og snakken den går:
i dag er det vår,
om sommer og sol man spår.
Se, nu er sneen ganske væk.
Og frosten med,
den måtte af sted.
Snart suser forårsnattens træk
mod nord,
hvor bøgene gror.
Nu kommer osv.

Og vi skal med på den forårsfærd,
vi fløjter om kap med den muntre stær,
og snakken den går:
i dag er det vår,
om sommer og sol man spår.
Hurra! Nu er en dør på klem,
og blomster små
på tæerne stå.
De titter så fornøjet frem
og spør
om de komme tør.
Nu kommer osv.

Mel. : “Gl. sekstur”   eller
“Hver lørdag eftermiddag”

Tekst: G. Biering
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Sagnet om
Sct. Georg

Sagnet om Sct. Georg
Alle spejdere i Det Danske Spejderkorps, og mange andre steder i verden fejrer
hvert år den 23. april Sct. Georgsdag.
Vi i 1. & 2. Birkerød fejrede i år Sct. Georgsdag den 27. april idet den 23. april
faldt i påskeferien.

På denne dag uddeles der i nogle grupper årsstjerner og i andre grupper
afbrænders der dårlige ånder.

Ifølge sagnet levede der i en by i Lilleasien et skrækkeligt uhyre, en drage, der
plagede folk på egnen på det frygteligste. Mange havde forsøgt at dræbe den, men
det lykkedes ikke for nogen. Til sidst indgik man den aftale med dragen, at den
skulle beskytte byen, mod til gengæld at få to får hver dag.
Det gik godt et stykke tid, men da der ikke var flere får tilbage, krævede dragen at
få et menneske. Man trak lod, om hvem der skulle ofres, og en skønne dag måtte
kongens unge, smukke datter afsted. I sidste øjeblik kom imildlertid en fremmed
ung mand ridende. Han kastede sig dristigt mod dragen, der gav sig til at udstøde
ild gennem mund og næsebor. Det blev en hård kamp, men omsider lykkedes det
den tapre ridder at nedlægge dragen med sin lanse.
Kongen ville som belønning give ridderen prinsessen og det halve kongerige, men
ridderen ønskede ingen belønning og red bort ligeså ubemærket, som han var
kommet. Den tapre ridder hed Sct. Georg, og Baden-Powell har valgt Sct. Georg
til spejdernes forbilled, fordi han kæmpede, uden tanke for sit eget liv, for at
frelse andre, og krævede ikke nogen belønning, da sejren var vundet.
Den drage, vi som spejdere må kæmpe imod, er ikke noget ildsprudende uhyre,
men alt det onde vi møder på vores vej, og alle de mindre gode sider inde i os
selv. Det kan være alt lige fra løgn og ondskabsfuldheder til gnavenhed og dårlige
vaner. Tænk på alle disse ting som onde drager, der skal bekæmpes og husk, at de
små drager tit er sværere at få øje på end de store.

I spejderløftet lover du at gøre dit bedste i kampen mod det onde, og ligesom Sct.
Georg skal du være parat til at hjælpe uden at kræve tak for din tjeneste.

Kilde : Huskuvittens store bog
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2. Birkerød Gruppe

Tak for en stor indsats i weekenden 25.-26. marts,
hvor det lykkedes at få delt ca.5000 bøger ud.

Det lykkedes, fordi vi tilsammen var:
15 biler
14 fædre & mødre
  5 ledere & kæreste
15 spejdere
  5 juniorer
  8 minier &
  2 mindre søskende

Alle, store som små,  rubbede neglene i sol, vind og regn.
Tilmed har seniorspejderne uddelt andre ca. 5000 bøger i
dagtiden på hverdage til industri og virksomheder på mindre
end 3 uger. Flot klaret.

Alt i alt kan vi nu se frem til at modtage en belønning på ca.
32.000 kr. til spejderarbejdet.
Mon ikke også det kan lade sig gøre en anden gang ?

Spejderhilsen
Helle

Kære alle flittige
telefonbogsuddelere !
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2. Birkerød
Blåmejser

Med stor mejsehilsen
     Muvin             Akela              Fia                 Prop                Era
  45820467       42817157      42811204         42815869       45811378

Kære Blåmejser

Først vil vi takke for en alle tiders tur til kina. Det var en god og
spændende rejse med mange oplevelser. På turen lavede vi blandt
andet vores egne pas, som jo er nødvendige når man rejser, vores
egne hatte og vi blev også sminket som kinesere. Maden var
selvfølgelig kinesisk og blev spist med pinde i den smukt
dekorerede hytte. I Kina var det blevet snevejr, men det gjorde det
jo ikke mindre sjovt………

I maj måned skal vi gøre klar til sommeren og ikke mindst
SOMMERLEJREN. Vi skal ordne patruliekasser og fortsætte med
at lave bål. Søndag den 7. maj skal vi i Zoologisk Have sammen
med en masse andre spejdere. Fra den 12 – 14 maj er der den
traditionelle Fort Nic tur sammen med drengene, ude på grunden.
Her skal vi sove i telt og lave mad over bål, men det vil I få
nærmere besked om senere. På grund af turen er der INTET
MØDE torsdag den 11. maj. Samtidig kan vi allerede nu nævne,
at der heller ikke er møde Kristi Himmelfartsdag torsdag den 1.
juni.
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2. Birkerød
Spirer

I maj måned skal vi løbe OAK - city og vi skal øve rigtig meget så
vi kan slå drengene fra 1. Birkerød. Til OAK - city skal vi bruge
nogle forældre til at køre vores vogn til Farum station og hjem fra
Egemosen når det er slut.

Vi skal også lave lidt pioner, som skal
bruges til sidste møde i juni, hvor forældre
kommer og skal prøve nogle af de ting
I har lavet. I skal bl.a. lave en stridsvogn
og en forhindringsbane.
Vi skal på zoo-tur, hvor vi skal ind og se alle dyrene. Nærmere
besked følger herom senere.

Program for Maj:
4. Målmad
7. Zoo-tur
11. Stridsvogn
18. Forhindringsbane
25. Forhindringsbane
28. OAK - city

Med spirerhilsen
Vims Måne Rokke Smil

Så er det maj og vi skal øve os i at
lave mad over bål, så vi bliver gode
til det på sommerlejren. Vi skal lave
kæmpefrikadeller med grønsager
til.

Hej Spirer
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1. Birkerød Ulve
H. Chr. Engelsens Flok

Bandeledere og bandeassistenter på tur
Fællesskab finder vi mange steder: Sammen med vores familie i dagligdagen og
på ferier, sammen med vores klassekammerater i skolen og til fester, sammen
med vores holdkammerater i svømmebassinet eller på fodboldbanen, sammen
med vores spejderkammerater ude i naturen, og sådan kunne vi blive ved.
Op til weekenden, hvor tiden gik fra vinter til sommer, gik BLA-erne fra by til
skov. Rikki havde pænt takket nej til en klassefest fredag aften, og Thokis havde
høfligt meldt afbud til en turneringskamp lørdag morgen, fordi de havde valgt at
tage på BLA-tur i Rude Skov sammen med de andre BLA-er, Simba, Sahi, Wan
Tolla og Tavi. Pukena havde måttet melde afbud, fordi han skulle ud at rejse, og
Galago var desværre blevet syg.
Turen var tilrettelagt som en hejk, så ved turens begyndelse blev materiellet
fordelt på alle patruljens medlemmer. Alle tog beredvilligt hvad de kunne bære,
og hvad de havde plads til i rygsækkene. Derefter skulle der købes ind til turen,
men først skulle drengene lige blive enige om, hvad de ville have at spise. En
foreslog spaghetti og kødsovs, men det syntes nogle, var for let at lave. Så
foreslog en anden lasagne med salat, tomat og agurk til, men det faldt heller ikke
i alles smag. En tredje foreslog en 3-retters menu a la Kloden, men det mente
flere, var nok for ambitiøst. Drengene blev først enige - men det blev de til
gengæld også meget hurtigt -, da en fjerde foreslog pølser og brød.
Drengene stillede deres rygsække pænt op uden for butikken, før de gik ind i
Netto for at handle. De fyldte 2 store indkøbskurve med alverdens gode sager,
som de efterfølgende fordelte i rygsækkene. Tungt læssede gik de
småsnakkende og syngende til skovs, mens solen langsomt forsvandt bag
træerne. Fremme ved lejrpladsen delte drengene sig i 2 hold, som i skumringen
fik tændt bål ude på pladsen og bygget bivuak i en nærtliggende granskov.
Liggeunderlag og soveposer blev rullet ud, så der var gjort klar til natten, inden
drengene satte sig om bålet for at tilberede deres aftensmad. Da de første
pølser var blevet stegt, satte de sultne drenge dem hurtigt til livs godt krydret
med Heinz ketchup - 1. Birkerøds foretrukne mærke - og en meget stærk
sennep, som rev i næsen.
Efter aftensmaden kom der ordentlig gang i bålet, for på den stjerneklare aften
var temperaturen faldet til tæt ved frysepunktet. Drengene fortalte historier og
vittigheder for hinanden, og når de begyndte at fryse, lavede de gymnastik og
sang nogle sange, hvor de skulle lave fagter til. Ugens stramme program
begyndte efterhånden at kunne mærkes i kroppen, så da der ikke var mere kold
og varm chokolade tilbage, og slikket havde været rundt en 6-8 gange, sang
drengene �Nu flyver mørkets fugle ud� og �Tapto� og krøb ned i soveposerne.
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1. Birkerød Ulve
H. Chr. Engelsens Flok

Da lyset næste morgen begyndte at vende tilbage, og fuglene begyndte at synge i
trætoppene højt over drengenes hoveder, varede det ikke længe, før de var oppe
og i gang med at tænde bål. Før morgenmaden pakkede de deres rygsække,
sløjfede deres bivuak og fjernede deres spor fra skoven. Med en portion
cornflakes og en kop varm chokolade i maven vandrede de syngende tilbage mod
byen. De glade stemmer forstummede et kort øjeblik, da det gik op for drengene,
at de selv skulle vedligeholde patruljens materiel og lægge det på plads, da de var
kommet tilbage til Mantziusgården. Men efter at de sure pligter var overstået, kom
smilene tilbage i de trætte ansigter, og drengene kunne til sidst sætte sig ned for
at nyde en sodavand og spise de sidste bolcher oven på en kort, men lærerig
BLA-tur.

Besøg i Bistrup Kirke
Sidst i marts havde provst Christian H. Jensen slået dørene op til Bistrup Kirke og
bød ulvene og juniorerne indenfor til en snak om kirken og dens historie. Mange
af drengene viste sig allerede at kende nogle af historierne fra Biblen, historien
om Bistrup Kirke og provsten, som havde døbt en af dem, og som havde haft flere
af dem til minikonfirmand.
Provsten fortalte levende, og drengene lyttede interesserede og spurgte ivrigt.
Under rundvisningen kom drengene op til de tre store klokker i klokketårnet.
Provsten havde lige forklaret, hvorfor klokkerne ikke var blevet hejst op under
taget, men hang i et særligt stålstativ, og skulle lige til at bede en af drengene om
at slå på klokkerne for at høre deres toner, da kneblen på den største klokke
begyndte at røre på sig. Klokken var i al ubemærkethed blevet 18, så det var
blevet tid til at ringe solen ned. Både drengene og provsten skyndte sig at putte
fingrene i ørene og fór ned i rummet under klokkerne, hvor lyden ikke var så
gennemtrængende. Da klokken igen tav, viste provsten drengene stedet i
klokketårnet, hvor 1. Birkerøds bod, Det Muntre Køkken, står, når den ikke er
fremme i forbindelse med Bistrup Sommerfest.
Nede i kælderen så drengene kirkens værksted, og de mødte en kuld smutter fra
KFUK, som holdt møde. En af drengene foreslog, at de sang �Bakke ned og
bakke op� for smutterne, men det blev bestemt at gemme den til en anden gang.
Oppe i sideskibet bød provsten på en sodavand, som drengene kunne nyde,
mens de så lysbilleder og hørte flere historier fra begyndelsen af 1960�erne, da
kirken blev bygget af indbyggerne i Bistrup.
Da provsten havde vist det sidste lysbillede og fortalt den sidste historie, takkede
drengene ham for et interessant møde med et rungende Tjickerlicker.
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1. Birkerød
Gruppe
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1. Birkerød
Gruppe

Provsten holder tale

T
id

ligere trop
ssp

ejd
ere k

igger i d
eres d

agb
og

Borgmesteren holder tale



12

1. Birkerød Ulve
H. Chr. Engelsens Flok

Hej Ulve!!!

Nu er det ved at værer forår/sommer solen skinner mer’ og
mer’, og vi får rigtig lyst til at laver spejder arbejde Vi skal i
denne måned lave en masse sjove lejer aktiviteter og der er

også en del ture vi skal på bla. Den tilbage vendende Zoo-tur.
Hvad mon der sker i år ????

I år bliver Fort Nic turen lidt anderledes da junioerne skal med,
det var de før i tiden, det bliver sjovt at være sammen igen.

Så er der Oak-city -- ska’ vi forsvare titlen, så gå igang med
træningen, vores tid skal den ikke være bedre en juniornes

IGEN !!!!!!!!

Program for Maj
04.05 Fort Nic

Matriale kasser og telt
    07.05 Zoo - tur
I har fået besked

   11.05 Ingen møde
      12-14.05 Fort Nic-tur

I har fået besked
25.05 Fort Nic.

Div. Rafte spil - bla.  X & O spil
Kaa aftaler med jer, hvornår der er BLA-møde.
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1. Birkerød Ulve
H. Chr. Engelsens Flok

Fort Nic - turen
Der sker noget nyt med Fort Nic turen. I år bliver det lavet således
at de ulve der skal rykke op skal lave noget sammen med junioerne
og når der er spejder med skal de junioere der skal rykke op lave

noget med spejderne. Samtidig skal der også være fælles
arrangementer så vi lærer hinanden godt at kende på tværs af

gruppen. Dette skulle bevirke at vi styrker vores sammenhold i hele
1. Birkerød.

Med stor Ulve hilsen
PIL & Kaa.

 Arrangementer i 2000.
ZOO-TUR 7/5

Fort Nic tur 12-14/5
25 - 28/5 kræmmermarked

Oak City 28/5
Sommerfest “Bistrup” 5/6

Valdemarsdag 15/6

Husk:
- at melde afbud, når du ikke kommer

- at være klædt på efter været
- at være beredt, for det fører til noget

- at spejderliv er frilufts liv.

Med ulve hilsen
 Kaa & Pil

(Husk at melde afbud 4581 2401)
HUSK AT HAVE UNIFORM PÅ !!!!!!

(1. møde Maj er d. 4/5 2000 på Fort Nic)
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1.Birkerød Juniorer
         Marianne Wieses Flok

Hej løver og tigere!
I marts havde nogle af Jer ikke juniorlommen i orden, men i
løbet af april blev I væsentlig bedre til at få alle tingene med.
Det skal I blive ved med, så I undgår at skulle bruge
undskyldninger som �Jamen, jeg havde
helt sikkert blyanten i lommen,
da jeg cyklede hjemmefra. Den må
være faldet ud på vej til mødet.�
Dem brugte I, da I var ulve,
men de dur ikke, efter at I er
blevet juniorer.

I slutningen af marts og begyndelsen af april glemte et par af
Jer at melde afbud til et par af møderne i løbet af måneden.
Det gør ikke noget, hvis I glemmer at melde afbud en enkelt
gang, men det gør noget, hvis I glemmer at gøre det to gange.
Der er jo noget, der hedder en mødeknap! Mødeknappen
udleveres til de juniorer, som i løbet af et helt år har deltaget
i alle møder - og gerne i alle ture -, og som ikke har glemt at
melde afbud mere end tre gange. Hvis I glemmer at melde
afbud mere end tre gange i løbet af et helt år - fra august til
juli -, får I ikke udleveret en mødeknap det år.
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1.Birkerød Juniorer
         Marianne Wieses Flok

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 spejderhilsen fra
Baloo, Kaa, Messua og Addax

Program for maj
Torsdag den 18. maj
Rafter og besnøringer.
Torsdag den 25. maj
Raftespil.
Lørdag den 27. maj
Sct. Georgs Gildets kræmmermarked på
engen ved Byagervej.
Vi mødes kl. 14 ved indgangen til
kræmmermarkedet.
Vi slutter kl. 20 ved kræmmermarkedets
P-plads.
Søndag den 28. maj
Oak City Rally.
Vi mødes kl. 8.30 ved Fort Nic for at køre
samlet til Farum.
Vi slutter ca. kl. 16.00 ved Fort Nic.
Torsdag den 4. maj
Patruljekasse og telt.
Søndag den 7. maj
Zootur.
Afrejse fra Birkerød Station kl. 9.34.
Ankomst til Birkerød Station kl. 16.06.
Torsdag den 11. maj
Intet møde på grund af Fort Nic tur.
Fredag den 12. - søndag den 14. maj
Fort Nic tur.
Fra fredag kl. 19 til søndag kl. 13.

Kommende arrangementer
Bistrup Sommerfest den 5. juni.
Valdemarsdag den 15. juni.
Bemærk, at mødet forventes at være
fra kl. 17 til kl. 22!
Sommerlejr mandag den 19. - søndag
den 25. juni.
Husk at aflevere 250,- kr. til Kaa den
4. maj!
Første møde efter sommerferien den
10. august.
Mølleåsejlads den 20. august.
Pak en madkurv, tag ud i det grønne, og
se Jeres ledere gå i vandet!
Colleruphustur den 25. - 27. august.

Her i maj får I rig lejlighed til at vise, hvad I dur til. På zooturen
skal I sammen med ulvene bære 1. Birkerøds fane fra Valby Station
til Københavns Zoo for at markere NOB ZOO 25-års jubilæum, og I
skal på et spændende løb inde i zoo, hvor I dyster mod juniorer fra
hele Nordsjælland og Bornholm. På Fort Nic turen skal I rejse og
lægge telt alene, og I skal bygge en Davids stige. I skal deltage i
Oak City Rally - verdens længste sæbekasseløb. Sidste år gik det jo
ikke bare godt, det gik jo rigtig godt. Juniorerne vandt suverænt i
deres klasse, men de løb alligevel et helt minut langsommere end
ulvene. Mon det sker igen i år?
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1. Birkerød
Trop

Hej Rødder!!!
De hører kaptajn Braad. Jeg og min besætning vil gerne byde dem
velkommen ombord i maj måned. Vi flyver med en hastighed af 31
dage på en måned og venter at være fremme ca. 1. juni.
Undervejs på flyveturen vil der blive serveret ca. 63 måltider og der
vil være mulighed for ca. 30 hvil.
Vores stewardesser vil om et øjeblik instruere dem i sikkerheden
under flyveturen. Vores selskab lægger meget vægt på sikkerheden,
og vi beder alle om opmærksomt at følge med i præsentationen.
Inden sikkerhedspræsentationen vil jeg dog lige benytte lejligheden
til at fortælle om nogle af de mulige aktiviteter og
underholdningsindslag som vi har arrangeret for dem under rejsen.
Først og fremmest viser vi en film om en spejdertrop som tager på
tropstur til Birkeengen. Denne film vil blive vist i den første
weekend under flyveturen. Filmen varer fra fredag aften til søndag
midt på dagen og jeg lover at det er en spændende og
underholdende actionfilm..
Senere viser vi filmen ”1. Birkerød Trop i Roms omegn”. Det er en
film om hvordan man bosatte sig under romertiden. Nogle vil mene
at det lyder som en gammel kedelig dokumentarfilm, men igen er
det lidt af en perle vi har fundet, som sprudler af tempo og action.
Kort før vi ankommer til juni vil vi arrangere endnu et par festlige
tiltag. Det vil dreje sig dels om et kræmmermarked, og dels om et
sæbekassevæddeløb. Kræmmermarkedet vil være det helt store med
forlystelser, musiktelt, madtelt og diverse salgsboder. Desværre må
vi bede jer passagerer om at hjælpe til med at få det hele til at køre,
men vi skal nok få det fornøjeligt alle sammen.
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1. Birkerød
Trop

Sæbekassevæddeløbet vil være intet mindre end verdens længste og
største. Inden vi kan lade jer køre om kap skal der dog bygges en
sæbekassebil, men den er der allerede begyndt på, så helt slemt
bliver det ikke.
Udover alle disse film og aktiviteter har vi sørget for at planlægge
turen med et gennemgående tema. Temaet vi har valgt er pioner og
båltænding. Vi skal have færdigbygget et tårn som er påbegyndt og
så skal vi have sat en svævebane op ved hjælp af tårnet. Et stort og
ambitiøst projekt, men forhåbentlig kan vi da få lavet alle tiders
svævebane.
Derudover nævnte jeg før båltænding.
Dette vil vi kun bruge 1-2 aftener på,
men jeg lover at det bliver morsomt.
Jeg vil lige gøre opmærksom på at
nogle aktiviteter kræver påklædning
der kan tåle det.

Til sidst vil jeg blot ønske jer alle en god rejse, og jeg håber at i vil
nyde flyveturen og at i får et godt ophold i juni.

Tropsmøde Onsdag den 3. maj kl. 19:30 på Fort Nic.
Tropstur Fredag den 5. til søndag 7. maj på Birkeengen.
Forårsturnering Torsdag den 18. til søndag den 21. maj.
Kræmmermarked Fredag den 26. til søndag den 28. maj.

Mest lørdag 14:30-20:00. Besked følger.
Oak City Rally Søndag den 28. maj. Nærmere besked følger.
PLAM Onsdag den 31. maj kl. 19:30 på lokalet.
Bistrup sommerfest Mandag den 5. juni. Nærmere besked følger.
Næste tropsmøde Onsdag den 7. juni kl. 19:30 på Fort Nic.

Husk at melde afbud!!! Staben
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1. Birkerød
Gruppe

Forårsrengøring - Fort Nic

Søndag 9. april kl. 14,00 i solskin og vindstille mødtes 3 ledere/
spejdere (efter en hård men vellykket nattur) og 3 forældre til klargøring
af hytteog grund.
Der blev gjort orden i brændet, savet op til mange gode bålstunder, og
ryddet på grunden og under huset.  Det sidste både af synsmæssige
hensyn men også i det forfængelig håb, at gøre tilholdsstedet under
hytten mindre tillokkende for den ræv, der senest har fundet stedet
egnet til helårsbolig. Nu mangler den hjemlig hygge, og
sommeraktiviteten på grunden vil nok få den til at flytte.

Inde i hytten blev der luftet ud, ryddet, fejet og vasket af på borde,
køkken, komfur og køleskab samt toiletterne. Alle skal dog være
opmærksomme på, at der ikke må slås vand ud i køkkenvasken, idet
faldstammen er utæt og den formastelige derefter straks vil stå med
våde ben og vand på gulvet.
I det ene siderum lå en masse udmærket tøj beregnet på tøjindsamling.
Altsammen blev afleveret til tøjindsamlingen på genbrugspladsen, så
det ikke mere ligger og flyder.

Vi mener nu, at såvel plads som hytte står indbydende og er parat til at
blive brugt her fra midten af april.

I den kommende tid skal vi se resultatet af klanens arbejde med et nyt
brændeskjul, og derefter skal vi se at få hytten til at være lige så god
som brændeskjulet. Ellers kan vi jo bytte om på anvendelsen...

Kaa, Jacob, Mads, Bjørn, Eva, Jens



ADRESSELISTE
1. BIRKERØD GRUPPE
Hjemmeside: www.1b.dk
Ulveflokken:
Gitte Rostrup (Pil) 45 81 24 01
Jens Thygesen (Kaa) 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 45 82 71 00
KA: Kasper Munk 32 55 30 80

Gruppeleder:
Grethe Holm 45 81 71 09

Hyttevagt.Matriel-Pedel:
Birger Nilausen 45 81 62 12

Gruppestyrelsen:
Formand:
Jens Rahbek 45 82 09 54
Kasserer:
Ole Bjørn Petersen 45 82 07 22

2. BIRKERØD GRUPPE
Hjemmeside: home13.inet.tele.dk/spejder
Blåmejser:
Poul Henrik Appelquist (Muvin) 45 82 04 67/
                                                   arb. 33 27 43 70
Leif Nielsen (Akela) 45 81 71 57
Rikke Rønnest (Fia) 45 81 12 04
Marie Jenstrup (Era) 45 81 13 78
Naja Krogh Christensen (Prop) 45 81 58 69

Spirer (juniorer):
Charlotte Frost (Rokke) 47 10 16 65
Merete Rønberg (Smil)   26 62 08 46 / 39 66 57 37
Pernille Pedersen (Måne) 21 25 01 12
Anne Katrine Jørgensen (Vims) 26 70 40 13

Troppen:
Natalie Strandman (Pippi) 35 81 70 80
Ann-Kathrine Thomassen 35 24 81 28
Nora Skjernaa Hansen (Stumpe) 35 24 81 68
Sine Jørgensen (Snip) 35 85 62 66
Ulla Houmøller (Tikki) 39 56 48 61
Svalen/Musvitten:
Camilla mørch Pedersen (Kaska) 45 81 18 24
Pernille Würtz Lyngbye (Bimbo) 45 81 11 14
Viben/Glenten:
Mette Pil Brodersen 45 82 42 22
Mette Jenstrup (Bilbo) 45 81 13 78

Seniorer (Birkerød Bjørne):
Marie Jenstrup 45 81 13 78

Gruppeleder:
Helle Strøm 45 81 13 78

Hyttemor:
Marianne Carlson 54 81 79 88

Gruppestyrelsen:
Formand:
Vibeke Hansen 45 81 60 90
Kasserer:
Steen Ehlers 45 81 01 18Bladændringer, begge grupper

Flytning  meldes til  posthuset.
Andre ændringer til gruppelederen

DEADLINE
Stof til næste blad

senest
den 15. i måneden før

INDLÆG
sendes til Ulla Houmøller

Vangedevej 162A, sttv
2860 Søborg

e-mail: uh@cool.dk 19



A. MADSEN
GULD  �  SØLV  �  URE  �  OPTIK
Hovedgaden 26  �  3460 Birkerød  �  Tlf. 45 81 05 48

DEADLINE
Indlæg til næste blad

senest
den 15. i måneden før

INDLÆG
sendes til Ulla Houmøller

Vangedevej 162A, sttv
2860 Søborg

e-mail: uh@cool.dk

Kongevejen 35
3460 Birkerød

Tlf.: 45 82 82 80
Fax: 45 82 71 33

Sct.Georgs Gildet i Birkerød
afholder

KRÆMMERMARKED

d. 26 - 27 - 28 MAJ 2000

Sted: Engen v/Byagervej
Festplads og marked
åbnes fredag kl. 16 og
slutter søndag kl. 18

Tag hele familien med til
en sjov week-end

Alle Børn har mulighed for at deltage i
BØRNELOPPEMARKED
hvor du kan sælge dit legetøj m.m.
Deltagerpr is: 20 kr.
Tilmelding til Birthe Myrup Tlf. 45 82 59 77
KOM MED DIN EGEN SALGSBOD
i god tid, hvis du vil være sikker på en god plads.
Der vil være Tivoli  og andet sjov på pladsen,
Lørdag kl. 15 vises et par numre fra årets
                         Birkerød Revy,
Fredag kl. 21 er der dans til THE DUDES,

Lørdag kl. 21 er der dans til REPEATELS

Hilsen Sct.Georgs Gildet i Birkerød


