
Bardunen

1. og 2. Birk erød Grupper
Det Danske Spejderk orps

8. årgang nr. 10 November  2000

Hvornår skal vi til teater? -Læs om det inde i bladet.
Husk også at komme til andespil den 2/11.
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Teateraften d. 27/11
for alle der er tilknyttet 2.Birkerød

i  Parkvejsskolens kantine kl. 19:30 – ca. 21:00

Spirerne inviterer alle til at komme og se et teaterstykke der
handler om julen og som vi har arbejdet med i 1½ måned.

PrPrPrPrProgram for aftenenogram for aftenenogram for aftenenogram for aftenenogram for aftenen

19:30 Velkomst
19:45 Optræden
20:30 Serveres der glögg, æbleskiver, varm eller kold saft,

kaffe og te.
21:00 Slutter det hele.

Med mange hilsner fra

Spirerne
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Tillykke siger vi alle til :

02-11 Kaska 16 år
06-11 Dino 7 år
11-11 Banzi 10 år
11-11 Sola 18 år
14-11 Pippi 24 år
17-11 Sika 11 år
21-11 Bimbo 16 år
23-11 Bom 15 år
30-11 Smut 11 år
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Medbestemmelse og ansvarlighed.

Ansvar er noget, som man påtager sig – en personlig forpligtelse. Man kan
pålægge lydighed og pligt – men ikke ansvar. Man kan uddelegere kompetance
og opgaver- men ikke ansvar. Har man imidlertid sagt ja til at løse en opgave,
hvortil der er knyttet nogle pligter, har man dermed også sagt ja til at påtage sig
ansvaret for disse forpligtelser.

Udviklingen af ansvar fremmes, når man har medbestemmelse ved
tilrettelæggelse og gennemførelse af programmet, og når man oplever
konsekvensen af egne valg og handlinger.

Patrulieliv er en metode til udvikling af ansvar og selvstændighed. Arbejdet i
små grupper giver gruppens medlemmer mulighed for gradvist at opdage og
acceptere ansvar i praksis og dermed for at træne dem i selvstændighed. I et
godt arbejdsfællesskab føler alle sig nødvendige og dermed medansvarlige for
gruppens liv og arbejde. Fælles mål er det bedste udgangspunkt for udvikling
af ansvar i en gruppe.

Kilde : I bevægelse – en bog om spejderledelse. DDS.

1.+2. Birkerød
Gruppe
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1.+2. Birkerød
Gruppe
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2. Birkerød
Blåmejser

Med stor mejsehilsen
     Muvin                          Fia                      Prop                     Era
  45820467                  42811204               42815869           45811378

Kære blåmejser
Vi går nu mørkere og koldere tider i møde, men det skal  ikke
forhindre os i at holde varmen med hygge og spændende
blåmejsemøder.

Vi starter november måned med vores traditionelle Andespil, som
afholdes torsdag d. 2/11 i Parkvejskolens kantine. I burde allerede
have fået besked om dette.(!)
Ellers skal vi fortsætte med at lære om de nordiske lande, så vi kan
få vores mærke.

Sidste torsdag i måneden (d. 30/11) er der IKKE PLA-møde, da
mødet er FLYTTET. Sammen med 1. Birkerøds drenge skal vi på
besøg hos Flyvestation Værløse. Vi skal mødes ved Hovedvagten
kl. 16.45 SENEST og er færdige kl. 20. I skal selv sørge for
transport derud.

Husk at melde afbud til en af lederene hvis du ikke kan komme til
et møde.
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2. Birkerød
Spirer

Hej Spirer
I november måned skal vi øve os på et teaterstykke, der handler om julen. Det
hedder et juleeventyr. Vi skal vise det for alle i 2. Birkerød på Parkvejsskolen
d. 27. november. I får alle en rolle i stykket, så vi håber på at alle kommer til
møderne, så vi kan øve os.

Til sådan et teaterstykke skal der mange kostumer til, så tag alt hvad du af
juletøj med til det første møde i november.

Den 27. november skal vi mødes på Parkvejsskolen kl. 17:30, så vi kan blive
klædt om og sminket, inden vi skal optræde kl. 19:30.

Møderne i november måned er fra kl. 18:30-20:30  d. 6, 13, 20
& selvfølgelig d. 27.

       Invitationen til den 27. november er andet sted i bladet.

Med spirer hilsen
Vims, Måne, Smil og Rokke
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1. Birkerød Ulve
H. Chr. Engelsens Flok

Hej Ulve !!!

Bladende er faldet af træerne og vinden rusker, og vi er trukket
op på lokalet !!! Det er alle tegn på at det er ved at blive rigtig

vinter, men det plejer jo ikke at betyde at vi trække følehornene
til os og går i hi !!!! Næ vi skal lave ting i denne måned der

hjælper nogle der har det svært i kulden, de kan nemlig ikke tage
mere tøj på eller gå inden døre og smørre en mellem mad når de

er sultende �� ja der tænkes selvfølgelig på vores fugle !!!
Vi skal i denne måned lave fugle bræt, fedt kugler og tale om hvad og

hvordan vi kan hjælpe de små hele vinteren.

Program for November

02.11 Lokalet

Ting til fuglene, tænk på hvordan vi kan hjælpe fuglene nå det bliver
hård frost og de har svært ved at finde føde.

09.11 Lokalet
Vi fortsætter med at lave ting der kan hjælpe vores små fugle.

   16 + 23 + 30.11 Lokalet
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1. Birkerød Ulve
H. Chr. Engelsens Flok

Nu skal vi igang med endnu et dulighedstegn, nemlig �Drama�, så de
næste 3 møder går med teater, sminke, udklædning, lyde, video
optagelser og meget mere. Kom og vær med det bliver rigtigt

sjovt.

Arrangementer i 2000.
7/12 Juleforældrehygge.

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 frilufts liv.
Med ulve hilsen Kaa & Pilððððð

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

(1. møde december er d. 7/12 2000 på Lokalet)
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1.Birkerød Juniorer
         Marianne Wieses Flok

Hej løver og tigre!

Rom blev ikke bygget på en dag. Den blev nok heller ikke bygget på en
nat, for om natten var det jo mørkt. Så måtte de romerske slaver sætte
tempoet i byggeriet ned, indtil lyset igen vendte tilbage og spredte sig
ud over de syv høje, som de byggede byen på . Efter mange år lykkedes
det dem alligevel at færdiggøre byggeriet, og resultatet blev en smuk
by, som alle veje førte til.
Ligesom de romerske slaver er I heller ikke så gode til at arbejde i
mørke. Men det er jo godt, at der er noget, som I kan blive bedre til,
for ellers ville I bare kede Jer. I kan for eksempel godt blive bedre til
at bruge kort og kompas og til samtidig at finde rundt i en skov i mørke.
Der er kun én måde, hvorpå I kan blive bedre, nemlig ved at øve Jer, for
øvelse gør mester. Når I er blevet mestre i kort og kompas og i
vejfinding i mørke, vil I også kunne undgå at skulle ringe til Jeres ledere
på mobiltelefon midt under et løb for at høre, hvor i skoven I befinder
Jer.
Se, det var en historie fra det virkelige spejderliv. Den næste historie,
som handler lidt om det samme emne, kunne såmænd også være taget ud
fra det virkelige spejderliv, men den stammer fra et blad: Juniorlederen
siger til en af sine juniorer, �Når du drejer dig, så din næse peger mod
nord, så har du vest på din venstre hånd og øst på din højre. Hvad har du
så omme på ryggen?� Junioren tænker sig om et øjeblik og svarer så,
�Min rygsæk!� Gad vide, om den person, som har indsendt historien til
det pågældende blad, har haft en fortid som juniorleder, for den ligger
uhyggelig tæt op ad det virkelige spejderliv.
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1.Birkerød Juniorer
         Marianne Wieses Flok

Månedens første møde er torsdag den 2. november. I skal lave
naturforsøg. Der er BLA-møde efter dette møde.
Månedens andet møde er torsdag den 9. november. I skal fortsætte
med at lave naturforsøg.
Månedens tredje møde er torsdag den 16. november. I skal lave et
foderbræt med tag, fedtkugler og fugleneg.
Månedens fjerde møde er torsdag den 23. november. I skal fortsætte
med at lave foderbræt med tag, fedtkugler og fugleneg. Seniorerne
kommer for at hjælpe Jer på dette møde, fordi vi ledere holder et
møde med Jeres forældre fra kl. 19.30 til kl. 20.30.
Månedens femte og sidste møde er torsdag den 30. november. I skal
besøge Flyvestation Værløse, herunder møde det personel fra
eskadrille 722, som flyver forsvarets redningshelikoptere. I skal være
uden for flyvestationens hovedvagt præcis (!) kl. 16.45. De af Jer, som
kommer senere, bliver ikke lukket ind på flyvestationen. Besøget varer
til kl. 20.00 og slutter ved hovedvagten.

Svar på forrige måneds grubler: Jeg gør mit bedste for at være en god
kammerat! Hvordan er op til dig selv!

Denne måneds grubler: Hvilke to ting efterlader en spejder ude i
naturen?

Med spejderhilsen fra
Baloo og Kaa

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!
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2.Birkerød Trop
Tobit

Tropstur

17.-19. november

Giv os en weekend af din tid og vi vil give dig en rigtig god
spejderoplevelse!

Jo flere vi bliver, jo sjovere!

Invitationen er allerede landet i din postkasse!

Lær dine medspejdere, dine ledere, dig selv og Danmark
bedre at kende!

Vi glæder os, gør du?

Kæmpe hilsner fra Staben

Natalie, Sine, Ann-Ka og Nora.

Praktiske detaljer: Vi mødes kl. 17.15 fredag ved Hytten. Vi
slutter samme sted søndag kl.15. Turen koster kun 95 kr for
transport og mad hele weekenden. Vi skal sove indendørs i
Jægerspris og i Kulhuse. Medbring kun hvad du vil bære i

en rygsæk. Husk gode støvler, regntøj, liggeunderlag, bestik
og godt humør.

Ret spørgsmål til Nora, 35 2481 68
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Hvorfor er patrulien så vigtig ?

Når jeg tænker tilbage på de år, jeg har været spejder, så mindes
jeg en mængde spændende oplevelser morsomme episoder og
gode stunder, som jeg har oplevet sammen med mine
spejderkammerater i den patrulie jeg var med i.

I patrulien er der ingen voksne ledere til at sige I skal gøre sådan.
I patrulien lærer vi samarbejdets betydning og vi lærer at stå last
og brast sammen i ubrydeligt kammeratskab.

1.+2. Birkerød
Gruppe
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1. Birkerød
Trop

Hej Rødder!!!
Først og fremmest vil jeg gerne sige tak for en rigtig god tur, nemlig
udfordringen 2000. Jeg håber og tror at I synes det var sjovt, selvom historien
ikke fremgik helt så tydeligt som den burde. Det vil vi prøve at råde bod på
fremover.
Dernæst vil jeg sige velkommen hjem til PLA’erne. De har alle være på
kursus i efterårsferien, så nu er de klar til at give sig i kast med endnu bedre
spejderarbejde. De får dog først lov til at styre møderne selv i december, pga.
månedens lidt specielle emne.

Månedens emne er nemlig bygning af bil til Oak City Rally. Det er Rolf
Ingvardson der kommer til at stå for alle patruljemøderne i november. Det vil
sige at I IKKE skal møde på lokalet hver tirsdag, men i stedet skal møde Rolf i
Jacobil’s værksted på Kongevejen, lige overfor Shell-tanken. I skal så prøve at
få bygget en hel masse på bilen. Vi har dog også sat marts måned af til
formålet, men vi er nok nødt til at knokle derudaf, hvis vi skal nå det hele.

November byder også på efterårsarrangementet, som I jo nok er klar over
handler om James Bond. For at komme i den rette stemning er I indbudt til at
se en James Bond film på Allerød Gymnasium onsdag den 8. november kl.
19:30. Turen afholdes i weekenden umiddelbart efter. I indbydelsen stod der
ikke hvilken skole i skulle møde op på til efterårsarrangementet, men blot at
det var en skole i Hillerød. Vi har fået lavet en aftale med Hillerødholmskolen,
så det er der i skal møde fredag den 10. kl. 19:00, og det er også der det hele
slutter søndag den 12. kl. 10:30. I skal selv sørge for at komme derop og hjem.
Dette efterårsarrangement er i princippet en gentagelse af et lignende
efterårsarrangement fra 1993. Vi har dog naturligvis gennemgået det hele og
sørget for at det denne gang bliver endnu bedre. Sidste gang blev det kaldt det
bedste efterårsarrangement i årtier. Glæd jer.
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1. Birkerød
Trop

Torsdag den 30. november har Jens arrangeret et besøg på flyvestation
Værløse, hvor vi skal besøge eskadrille 722.
Vi mødes på Birkerød Station senest kl. 15:30. Vi skal med bussen få minutter
efter, så ikke noget med at komme for sent. Jeg sørger for klippekort. Husk at
I naturligvis møder i uniform.

Første weekend i december skal vi igen i år på juletur. I kan roligt reservere
weekenden. Jeg skal nok lige gøre opmærksom på at der er 2 overnatninger på
juleturen. Den første overnatning foregår udendørs og den anden indendørs.
En varm sovepose kan derfor anbefales, men vi sørger som altid for at bygge
en speciel type bivuak der med at bål i midten plejer at sørge for en del varme
og hygge. Der er et juleturs udvalg i klanen, som lægger rigtig mange kræfter i
turen, og derudover er vi en masse andre, der selvfølgelig hjælper til med
turen, så den kan I roligt glæde jer til.
Hvis jeg ikke tager meget fejl, kan I enten finde mere om turen her i bladet,
ellers også får I eller har lige fået en seddel om turen.

Tropsmøde Onsdag den 1. november kl. 19:30 på lokalet.
Efterårsarrangement Fredag den 10. til og med søndag den 12. november.

Onsdag den 8. november skal vi se en James Bond
film på Allerød Gymnasium kl. 19:30.
Efterårsarrangementet starter og slutter på
Hillerødholmskolen.

PLAM Onsdag den 29. november kl. 19:30 på lokalet.
Flyvestation Værløse Torsdag den 30. november kl. 16:45. Læs ovenfor.
Juletur Weekenden den 1.-3. december.
Næste tropsmøde Onsdag den 6. december.

Husk at melde afbud!!! Staben
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Birkerød
Bjørne

2 Quesadillas con bistec, por favor!2 Quesadillas con bistec, por favor!2 Quesadillas con bistec, por favor!2 Quesadillas con bistec, por favor!2 Quesadillas con bistec, por favor!

Kære venner.
Her kommer en lille fortælling fra jeres onkel Rejsende Mac, Jeppe i
Mexico (De af jer, der som små har fulgt med i �Fraklerne� ved nok, at
onkel Rejsende Mac er fraklen Gobos globetrotter-onkel, der rejser
kloden tynd og sender et postkort til ham i hvert afsnit). Jer der har læst
de mails, jeg har sendt ind over mailing-listen, vil vide, at jeg stadig har det
godt, lever i bedste velgående og ikke er død.
Det er mig en stor ære at få lov til at bringe min rejsekrønike her på
bladets sider, jeg håber at jeg kan give et nogenlunde klart billede af, hvad
for nogle folk mexikanerne er. Nå ja, jeg skulle jo også fortælle lidt om mit
eget liv herovre, og der er i sandhed en del at fortælle om. Hvor skal jeg
begynde...?
Det hele startede midt om natten med, at min lille indenrigsflyver
(nød)landede på den bumpede landingsbane i byen Leons lufthavn, der ikke
består af meget mere end en ankomsthal og en parkeringsplads.
Jeg tog de første par sug af den tørre luft, der virkelig føles meget
anderledes end den derhjemme og fandt frem til min baggage, som bestod
af to store kufferter, min guitar og min håndbaggage. Nu var det så, at jeg
forventede at få øje på en lille, smilende mexikanerfamilie, viftende med små
danske flag og et skilt med �Jeppe Sandholt�. Men nej. Ingen værtsfamilie,
intet �Jeppe�-skilt, kun en masse andre folk der omfavnede hinanden og
ligeså stille forsvandt ud af ankomsthallen.
Nå, der stod jeg så med mine kufferter, guitar og spansk-parleur, og
kløede mig i nakken. Meget mærkeligt...
Det endte med, at jeg fik lov til at låne stedets telefon og ringede til min
kontakt i Rotary (Den organisation, jeg rejser med). Det viste sig, at de
ikke ventede mig før om tre dage, og ydermere troede at jeg var fra
USA, og ikke fra Danmark. Ikke desto mindre fik de fat på min
værtsfamilie, som  efter en halv time kom tumlende ind i ankomsthallen, og
en time senere var jeg hjemme i det hus, der skulle blive mit hjem for de
næste måneder.
Nu er der så gået ca. 2 måneder, og en del ting har forandret sig. Jeg har
fået en del nye erfaringer, og ved nu nok om mexikanerne til at kunne
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Birkerød
Bjørne

fortælle lidt om dette mærkelige folk:
Mexico er et land med store forskelle. Jeg har mødt mennesker fra toppen
til bunden af samfundet, drukket cognaq af fine glas i en kæmpe penthouse-
lejlighed i byens luksuskvarter og købt tyggegummi af en lille tynd 10-årig
dreng på gaden, der skulle tjene penge til at forsørge sin familie. Det er
underligt, at man kan vade lige fra svimlende rigdom og ud på gaden til de
fattige mennesker. Politiet er nogen bryske fætre, der ikke er blege for at
vifte med deres maskinpistoler og tage ladegreb på deres shotguns midt
på gaden. Ja, jeg holder mig bare i baggrunden og lader være med at bede
dem få min kat ned fra træet...
Ikke desto mindre har de fleste mennesker overraskende meget livsenergi,
og smiler, når man siger �buenos dias� til dem.
Et andet karakteristisk træk ved mexikanerne, er deres forkærlighed for
hårgelé. Ud over at være den eneste  lyshårede fyr i byen, er jeg
tilsyneladende også den eneste, der ikke fylder mit hår med en halv dåse
gelé hver morgen. Mexikanerne er vilde det stads! Supermands spytkrylle
kan godt gå hjem og glatte sig ud, når de mexikanske drenge ruller sig ud
med fedtet.
Jeg sparer pengene og bruger de tidlige timer på bedre ting end at fedte
mig ind. Sove, f.eks.
Jeg selv bor for øjeblikket hos den øvre del af de sociale lag. Mit hus er
kæmpestort, med udskårne træmøbler og hushjælp, som er en stor tyk
dame, som laver min mad, reder min seng og tømmer min skraldespand.
Det kan jo godt lyde som den fede deal, men engang imellem kan det godt
blive irriterende, da der ikke går mange sekunder mellem at hun spørger,
om jeg mangler noget, og nærmest står og kigger mig over skulderen
mens jeg spiser,  for at fjerne min tallerken i det splitsekund jeg tager den
sidste bid. Hun forstår heller ikke ordene �Nej tak, jeg er ikke så sulten�, og
disker straks op med et kæmpe bjerg af mad.
Ikke desto mindre skal jeg ikke klage. Maden herovre er for lækker, og
tacos er ved at kravle op på førstepladsen som min yndlingsspise. Byens
bedste taco-joint hedder Taco Don Luis, og er en form for lyn-taco-
servering, hvor man skal dukke sig for ikke at få tortillærne i hovedet, når
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Birkerød
Bjørne

PPPPP.  P lys.  P lys.  P lys.  P lys.  P lys

ekspedienterne smider dem frem og tilbage gennem luften. Men de
smager BUENISSIMO!
Med hensyn til mine øvrige omgivelser, så er der ikke meget �dansk
møgklima� over det herovre. Alting er knastørt, selv vandet, som man
ikke skal drikke alt for meget af. Vegetationen består af forskellige
former for kaktusser og stedsegrønne planter, Ikke noget med
nedfaldne blade, kastaniedyr og regnorme. Solen er herlig, selvom jeg
for tiden kæmper med en flok røde pletter på hele kroppen som jeg
tror/håber er en slags soleksem. De forsvinder vel snart. Ellers
fordriver jeg tiden med at gå i skole, som har vist sig at være temmelig
hård, ingen �special deals� for mig selvom jeg jo bare er en slags �turist�.
Derudover går jeg på bar, og forsøger at komme så meget ud at rejse
så muligt. Endnu har jeg ikke fået et glimt af havet, men håber på at
tage til stranden i juleferien hvis ikke før.
Nu skal jeg vist passe på, at hele bladet ikke kommer til at handle om
mig, der skal også være plads til seriøs spejder-info.
I må allesammen have det forfærdelig lækkert, og glem ikke at sende et
par venlige tanker til Mexico en gang imellem.
Mange hilsener fra jeres korrespondent i Mexico, Jeppe.

PS. Quesadillas er tortillas med smeltet ost. Bistec betyder hakket
kød. Smager så fuglene synger.

�

Ja, kære bjørne, det var så en lille fortælling fra vores globetrotter
kammerat, og her på falderebet vil jeg lige henlede Jeres
opmærksomhed på websiden, hvor alle månedens vigtige datoer står.
Hvis I ikke har mulighed for at kigge her, så spørg jeres mail-makker.

De varmeste hilsner,



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 (Baloo) 45 81 79 65
Jens Thygesen (Kaa) 45 82 05 60

Troppen:
Jakob Braad       26 71 69 86  / 45 81 69 86
Kasper Munk      23 99 12 99 / 32 58 71 22
Jesper Holm       28 15 03 60 / 35 37 03 60
Rune Jørgensen 26 83 98 81
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: Kristian Dreholm 26 73 76 22 / 45 81 49 05
PA: Sikker Rosendal 45 81 89 38

Birkerød Bjørne:
KL: Mikkel Thune 26 36 71 00  /45 82 71 00

Gruppeleder:
Grethe Holm 45 81 71 09

Hyttevagt.Matriel-Pedel:
Birger Nilausen 45 81 62 12
Michael Rom 45 81 52 47

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
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) 26 83 25 02/36 46 83 82
Anne  Katrine  Jørgensen  (Vims) 36468382/26 70 40 13

Troppen:
Natalie Strandman (Pippi) 32 59 57 03
Ann-Kathrine Thomassen 35 24 81 28
Nora Skjernaa Hansen (Stumpe) 35 24 81 68
Sine Jørgensen (Snip) 35 85 62 66
Svalen/Viben:
Tina Kristiansen (Fugl) 45 81 24 00
Glenten:
Karen M. Leffers (Bom) 45 81 32 04

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

Gruppeleder:
Helle Strøm 45 81 13 78

Gruppeassistent:
Leif Nielsen (Akela) 45 81 71 57
Ulla Houmøller (Tikki) 39 56 48 61

Hyttemor:
Marianne Carlson 45 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 Houmø ller

Vangedevej 162A, sttv
2860 Søborg

e-mail: uh@cool.dk 19

Ravnsholt divisions hjemmeside: www.ravnsholt.dk



Støt vores annoncører
-de støtter os.

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 Houmø ller

Vangedevej 162A, sttv
2860 Søborg

e-mail: uh@cool.dk

Kongev ejen 35
3460 Birkerød

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


