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Tillykke siger vi alle til :

Januar 2001
0 9 F n i s 1 0 å r
1 0 Ga lago 9 å r
1 1 P l u t o 1 5 Å r
1 5 B l i p 9 å r
2 2 Numa 9 å r
2 5 Lærke 2 4 Å r
2 6 E r a 1 9 Å r
2 6 S imba 1 3 å r
2 8 G i g o 9 Å r
2 9 Jakob Braad 2 6 å r

Februar 2001
02 Tjeik 8 år
16 T i k k i
17 Fia
21 Tubi 9 år
25 Måne
26 Snus 15 år

I dag er det ...’s fødselsdag,
hurra, hurra, hurra, ..
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1. Birkerød Ulve
H. Chr. Engelsens Flok

Hej Ulve !!!

Nå var det dejligt at starte det nye spejder år ???? Vi
skal nu igang med rigtige spejder ting og foruden det er
vi igang med dulihedstegnet vandaktiviteter og naturen.
For uden det skal vi også begynde at gøre klar til at tage
i lejer. Nogle af de ting der altid er godt at have med på

lejer er en bål kappe, den giver varme til ryggen når
resten af kroppen bliver varmet af bålets skønne gløder
og flammer. Bål kappen kan også bruges til at sy gamle

mærker på som man ikke må bære længere og nå så man
om mange år kigger på kappen kommer der mange minder
op som man måske havede glemt. Sådan en kappe skal vi

også lave i denne måned.
 Husk også at lommen skal være i orden

Hvis du ikke kan huske hvad der er i lommen så se i
�Hej Mini�

A. MADSEN
GULD  •  SØLV  •  URE  •  OPTIK
Hovedgaden 26  •  3460 Birkerød  •  Tlf. 45 81 05 48
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1. Birkerød Ulve
H. Chr. Engelsens Flok

Program for Februar
  01.02 Lokalet

Vi starter på vores bålkapper, husk stofrester, filt, garn el.
Ling der skal bruges til at lave navn og figure på kappen

Vi skal også starte på nogle vand aktiviteter
08.02 Lokalet

Vi arbejder videre på bål kapperne og skal skam også prøve
flere vand aktiviteter

15.01  Vinterferie
22.02 Lokalet

Vi skal være ude, så husk varmt tøj og en lygte.
Hvormange har en refleks ???

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 Sune, Laila og Merethe
(Husk at melde afbud )

HUSK AT HAVE UNIFORM PÅ !!!!!!
(1.møde marts d. 01/3 2001  på Lokalet)
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2. Birkerød
Blåmejser

Med stor mejsehilsen
     Muvin                          Fia                      Prop                     Era
  45820467                  42811204               42815869           45811378

Kære blåmejser!

Så er det blevet februar, og hvis sneen endnu ikke er
kommet, er det snart ved at være sidste chance.

Efter en forhåbentlig veloverstået gruppetur skal vi bruge
resten af måneden på at færdiggøre vores nordiske
mærke. Så håber vi, at I alle sammen har fået et indtryk af
de forskellige lande – Vi synes i hvert fald, at I har været
dygtige.

I februar måned genoptager vi fejeordningen. I denne
måned er det GRØNSPÆTTERNE der fejer.

Husk at mødet i uge 7 er aflyst på grund af vinterferien.
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Birkerød Rover

Histor ien om en februar

Der var engang en februar der skilte sig ud fra alle de andre
februarer ved at være den som fandtes i år 2001. I denne
februar skete der det ganske særlige at en lille gruppe rovere
mødtes i venskabeligt lag for at tale om dette og hint. Man
fornøjedes ved at tænke tilbage på en glimrende weekend, som
de selv samme rovere netop havde tilbragt sammen, men også
mere fremadrettede emner omkring deres kommende fælles
aktiviteter blev diskuteret � de havde nemlig sat sig for at lave
en spændende tur for nogle friske juniorer. Desuden var der
både en der lige var blevet svend og en anden der snart ville
blive det, selvom det vist var en anden slags!
Men uden mad og drikke duede det ikke, så diskussionen blev
fordøjet sammen med en dejlig middag. For at få det fulde
udbytte af dette møde drog de endda ud for at opleve noget
kulturelt i den store by � for det var nemlig her (hos Kim) de
havde mødtes den 6. klokken 17.30.  dette var naturligvis en
hyggelig aften som ingen ville gå glip af!!!!
Snip snap snude � nu er historien ude,
Tip tap tønde � snart kan en ny begynde....

Løsning på gåde: Et egern!
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1.Birkerød Juniorer
         Marianne Wieses Flok

Hej løver og tigre!

Når vi kommer til februar, har vi haft det sidste møde i
januar, hvor vi har snakket om sammenholdet og grupperne
i flokken. Det vil nok resultere i, at vi rokerer lidt rundt på
patruljerne, og den nye opdeling skal vi lige vænne os til. Et
af resultaterne af snakken og en ny fordeling skulle gerne
være lidt mere ro til møderne � når I støjer, er det ikke
let at trænge igennem med nye oplevelser.
Der er stadig i februar lidt mørkt og koldt om aftenen.
Ikke fordi dette betyder så meget, men det er nu lidt
lettere at se på patruljestandere indendørs i stedet for
under en gadelygte. Vi ser altså på patruljestandere i
lokalet en del af de to første torsdage. Den anden del af
disse møder skal gå på nogle vandaktiviteter, bl.a.
vandmusik!. Den tredje torsdag, d. 15., ligger i skolernes
vinterferie, så der er ikke noget møde. Men den sidste
torsdag skal vi være ude: programmet lyder på �aktiviteter
rundt i byen�! Det er osse tænkedag, så mon ikke
aktiviteterne har noget med den sag at gøre?. Husk varmt
tøj og en lygte!. Mens vi snakker om at huske: hvornår så
du sidst din juniorlomme efter? Er der alle de ting, der
skal være? � og hvad er det? (det sidste er iøvrigt junior-
opgaven for februar måned � løsningen kommer i april!)
Der er stadig tid til at øve morse ved hjælp af en lygte.
Senere på foråret bliver det så lyst, at du først kan gøre
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1.Birkerød Juniorer
         Marianne Wieses Flok

det sidst på aftenen.
Til mødet d. 22 har vi brug for nogle forældre. Jeg
(Baloo) kan ikke komme, så der er meget brug for nogle
forældre til at tage imod og organisere. Selve
aktiviteterne er tilrettelagt! Giv besked til Grethe eller
Baloo.
Det første møde i marts er allerede på den første dag. Vi
skal se på sol, måne og stjerner � udendørs, hvis der er
klart i vejret.
Alle møder er fra kl 19:00 til kl 20:30, og vi mødes i
lokalet. Måske bliver det sidste møde lidt længere.

Husk iøvrigt (der er meget at huske!!!!):
-at melde afbud, når du ikke kommer!

-at være klædt på efter vejret (dog altid med uniform)!
-at være beredt, for det fører til noget!

-at spejderliv er friluftsliv!

Med spejderhilden fra Baloo
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2. Birkerød
Spirer

Hej spirer

I januar måned planlagde i møder og troldene og lynene Har
udført dem.

Troldene lavede gys møde og det kostede ingen bøder.

Lynene lavede � ja det vides ikke på skrivende stund.

den 5. februar er det så svanernes tur og der skal vi bl.a. lege
og løse opgaver i patruljer.

Den 19. februar er det mappemøde og den 26. skal vi ha�
sjov i gaden. Til det møde skal de som ikke har en Junior t-
shirt tage en med. ( det skal være en hvid t-shirt uden tryk)
så skal den nok komme til at ligne en junior t-shirt.

den 12. februar er det vinterferie � så der er intet møde.

Med spirer hilsen

Vims, måne, smil og rokke
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2. Birkerød
Spirer

2. birkerød spirer Har opført verdens sejeste juleteater.

Vi øvede os i en hel måned og til sidst kunne vi det
meste udenad.

Da aftenen var nær havde vi generalprøve på
parkvejskolen lige inden de spændte forældre kom.
Da vi var færdige med optræden klappede forældrene i
vilden sky.

Bagefter fik vi æbleskiver og sodavand.

Med spirerhilsen

Banzi, kukki og sika
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1. Birkerød
Trop

Hej Rødder!!!
Så er det blevet vinter og koldt. I skrivende stund er er der i hvert fald rim over
det hele. I sådan en kold tid kan det være rart at være indendørs, og når man nu
alligevel er inde, hvorfor så ikke lave lidt 1. hjælp. Heldigvis er det pudsigt
nok månedens emne i februar.
Når I læser dette burde i lige netop være kommet fra patruljetur i weekenden.
Jeg håber I havde en rigtig god tur, og at vejret var med jer.
Når I læser dette burde jeg være færdig med at skrive eksamensprojekt, og
dermed stort set færdigt med mit studie. Efter ikke at lavet så meget
spejderarbejde i januar håber jeg nu at komme op i fulde omdrejninger igen.
1. februar overtager jeg en lejlighed. Jeg har dog valgt en i Bistrup for ikke at
komme alt for langt væk fra spejderarbejdet.
Min kommende adresse er Bistrup Park 57, 3460 Birkerød. Telefonnummeret
kender jeg endnu ikke, men så kan I jo altid maile eller ringe til min mobil hvis
I vil mig noget.
Vi er nu nået så langt hen i året at jeg gerne vil have nogle flere tilmeldinger til
sommerlejren. Den ligger som tidligere annonceret fra tirsdag den 24. juli til
og med torsdag den 2. august, og bliver dels lidt vandring og dels en luksuslejr
i det nordvestjyske. Jeg har fået nogle enkelte tilmeldinger, men jeg vil gerne
høre svar fra alle, helst til tropsmødet.
Tidligere har jeg også annonceret at den første betaling på 400 kroner skulle
betales helst i december. På grund af mit eksamensprojekt har jeg ikke fået
gjort mere ved det. Jeg har kun fået penge fra 1 person, nemlig Emil. Alle
andre som skal med på sommerlejren bedes medbringe 400 kroner til
tropsmødet.
Februar måned byder i øvrigt på den årlige Gilwell tur, og efter sidste års
dundrende succes, skulle det vel ikke være nødvendigt at reklamere for den.
Hvis jeg ikke tager helt fejl er der nok noget om turen et andet sted i bladet.
Ellers har I nok fået noget udleveret.
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1. Birkerød
Trop

Her kommer vi så til min dårlige samvittighed, for så vidt jeg husker er der et
par stykker der har tilmeldt sig, men jeg kan ikke finde ud af hvor jeg har
noteret det (dette gælder i midten af januar, måske finder jeg sedlen på et
tidspunkt). Det smarteste er jo nok under alle omstændigheder at huske at
tilmelde sig, eller melde afbud.
Angående sommerlejre de næste par år, så havde jeg en brochure fra Forlev
med til med til et patruljemøde. Bag i den brochure reklamerede de for en
sommerlejr i 2002, kun for storspejdere, men til gengæld for 1000 storspejdere
som skal lave 10 store 100 mands projekter. Jeg synes det lød spændende, og
det samme gjorde dem der var til mødet. Derfor har jeg skrevet til Forlev og
spurgt om et par ting.
Jeg spurgte blandt andet om man lå tropsvis, men om patruljerne individuelt
kunne lave projekter, og svaret til begge spørgsmål er ja. Deres plan er at der
kommer mere information på deres hjemmeside www.forlev.dk i slutningen af
februar. Derudover er planen at man kan være med til bestemme hvordan
lejren skal foregå.
Jeg vil foreslå at vi kigger nærmere på om det kunne være interessant at prøve
at tage på sådan en lejr, og vi behøver jo ikke at bestemme os endnu, men tænk
lidt over det.
De regnede i øvrigt med en pris på 1000 kroner pr. person. Der til kommer
transporten derover, men de arbejder på at søge fondsstøtte til hele lejren, for
at sænke prisen. Jeg synes det lyder som en god sommerlejr, og vil følge ideen
nærmere.

Tropsmøde Onsdag den 7. februar kl. 19:30 på lokalet.
Gilwell Weekenden den 23.-25. februar.
PLAM Onsdag den 28. februar kl. 19:30 på lokalet.
Næste Tropsmøde Onsdag den 7. marts kl. 19:30 på lokalet.
Husk at melde afbud!!!

Staben
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Gilwell 2001

Befaling fra Kong Arthur af Fantalonien:

Beretningen vil vide, at vores underskønne Prinsesse

Mia-Maja er blevet tilfangetaget af den onde drage Affælia.
Dragen holder nu vores prinsesse fanget i sit tårn og har
truet med at æde hende, men ingen riddere i landet tør at
tage kampen op mod den. Derfor befaler kongen nu alle
gæve tropsspejdere i 1. og 2. Birkerød at komme og slås
mod dragen.

Tidspunkt: 24-26/2 2001

Dusør: Det halve kongerige og den hele prinsesse
             (Til de kvindelige deltagere: Vi har også en prins).

Tilmelding: Skal ske senest d. 9/2 2001 til din tropsleder.

Pris: Da der er fuld forplejning under kampene mod dragen,
kræves der en betaling på 120 kr.

Nærmere besked følger, når du har tilmeldt dig!
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2.Birkerød Trop
Tobit

Kære Tobitter

Februar måned byder på emnerne kort og kompas og signaturer
– nogle aktiviteter man vist aldrig kan få trænet for meget... Og
heldigvis byder måneden på indtil flere ture, hvor det godt
kunne tænkes at man kunne få brug for sine
orienteringsfærdigheder.

Af arrangementer i denne måned er nemlig som det første
den årlige Gruppetur d. 2.-4. Og efter en uges vinterferie (for
de fleste af os...) ligger den traditionsrige Gilwell tur d. 23.-
25. Det burde være nok at nævne sidste års luxuriøse og
begivenhedsrige ophold på Hotel Hilton, for at minde om alle
de gode grunde til at deltage igen i år – hvem er ikke glad for
en god stor morgenmadsbuffet, der står klar, når man får
kæmpet sig ud af soveposen om morgenen?! Så hvis I ikke
allerede har tilmeldt jer dette storslåede arrangement, er det
bare med at få det gjort så hurtigt som muligt – det kan nås
endnu.

Datoen for februars trops- og PLAmøde kendes endnu ikke,
men mon ikke vi har fundet en dato, inden I læser dette
nummer af Bardunen. Vi glæder os til endnu en måned med
jer, der heldigvis ikke er fyldt helt ud med eksamenslæsning.

Kærlige hilsner Staben
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Birkerød
Bjørne

Søder 2000
Nu vil to nyudklækkede bjørne fortælle om overgangen fra
bamling til bjørn. Denne begivenhed fandt sted på Søder, hvor
bamlinge hvert år bliver til bjørne. Vi blev hentet fra lokalet i
en bus, chaufføren hed Leif og var vældig rar.
Efter at have gjort vores indkøb tog vi af sted. Bussen var
hyggeligt indrettet og vi var alle meget spændte, så vi ankom
hurtigt til færgen. Vi gled lige om bord, og efter noget tids
kørsel i det svenske, ankom vi til den frygtede trappe! (før man
bliver en rigtig bjørn, er der visse �prøvelser� man skal igennem.
Det er ikke nok �bare� at rende rundt i de svenske skove i et
par dage, nej man må bevise sin værdighed. Den første
�prøvelse� er så denne trappe; kendt af alle bjørne, frygtet af
alle bamlinge!) Kort efter vi havde bestiet trappen holdt vi
frokost pause. Herefter fik os bamlinge og Rikke(der selv
påstår at have været med på Søder et år) stukket et kort i
hånden og de tre hårde gutter(Jesper, Ulle og Elming) var over
alle bjerge før nogen kunne nå at sige de berømte ord: store-
svenske-skove-er-farlige-for-små-uvidende-ikke-kortlæsende-
bamlingenumser! Selvfølgelig havde de fortalt os hvor vi skulle
hen, men de havde glemt at tjekke, om der var nogen af os der
kunne finde ud af at gå efter kort, eller bruge kompas i
SVERIGE!!!
Efter at have konkluderet at vi havde været det samme sted
tre gange, at danske kompasser ikke virker i Sverige(og vi ikke
lige havde tænkt på at medbringe et svensker-kompas) at
svenske skove er meget mørke klokken 22 og at vi alle var
tørstige, og ikke havde en eneste dråbe vand Þ  ikke kunne slå
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Birkerød
Bjørne

lejer og lave mad, følte vi at det var på tide at komme frem.
Derfor valgte vi den kedelige landevejs-omvej på 6 km og kom
endelig frem. Og det var jo også det vigtigste�
Vi fik holdt KK på søen, der næsten var frosset nok til at isen
kunne bære os, og fyret en masse krudt af.
Vi aftalte at drage videre næste dag kl. 11:00, men de hårde
gutter som sov i en anden shelter, følte for at sove �lidt�
længere. Så da vi andre havde stået og frosset i en time,
dukkede de op.
Denne dag turde de ikke lade os gå for os selv, så alle fulgtes i
en stor trop.
I sneen gik det så derudaf, med fyldte -vanddunke og -maver,
højt humør og veludhvilede små bankende bamlinge hjerter,
spændte på hvilke begivenheder dagen ville bringe og om vi ville
nå til den berømte varde. Pludselig, mens vi små fredelige
danske spejdere gik varsomt på en sti, der så fuldstændig lovlig
ud og ganske som alle andre stier vi havde vandret ad, kom en
lille sur svensk nisse-bonde farende ud af sit hus, med sin store
glubske vagthund, der var fuldstændig ustyrlig, og forsøgte at
jage os væk. Det her var altså hans sti og han ville ikke ha� at vi
gik på den. Men heldigvis var vi jo en stor flok af små listige
bamlinge og store stærke bjørne så hans store svenske hund var
ikke meget værd, og snart var de begge indlagt på �den
lukkede�(næsten da) og vi fortsatte frejdigt vores vandring
mod den ærede varde.
Frokosten spiste vi i vejkanten, da der var nogen, der havde
besluttet sig for at bz�ette det hus, hvor vi traditionen tro
skulle ha� spist.
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Birkerød
Bjørne

Da vi om aftenen nåede til varden, stoppede vi alle op som
tryllebundne ved synet af den, dér stod den stille for sig selv og
det var som om den et øjeblik udsendte et blåligt lysskær, midt
i den tætte svenske skov, aldrig før havde vi oplevet en
respekt, over for en bunke sten, så dyb som vi følte den for
varden. Den var som skabt af ét langt bånd af generationer og
traditioner. Her følte vi os trygge i vardens nærvær, og vi
tilberedte de medbragte rullestege og holdt en lille festmiddag
med nytårs bang og tjuhej. Denne aften holdt vi KK omkring
varden.
Næste dag fandt vi skindet frem, Ulrik fortalte os at det var
fra engang, hvor de havde fanget en bjørn, flået skindet af den,
skrevet deres navne på det og begravet det i varden. Alle
hentede en ny sten til varden(vi fik strenge instrukser på ikke
at tage nogen sten fra diget!) og skrev vores navne på skindet,
lagde alle stenene på plads og holdt en ekstra gang KK, hvorpå vi
tog afsked.
Denne dag gik vi igen videre igennem den snedækkede svenske
skov. Vi var glade og friske, følte os alle som nye mennesker
efter at have besøgt varden. Og dagen gik med raske skridt og
frisk sang, bl.a. lærte Ulrik os en ny sang!(som dog ikke skal
citeres her) Vi overnattede ved et stort gammelt træ, der hed
�Troldbøgen�. Heller ikke denne aften svigtede vi KK og et godt
lille hygge lejrbål.
Dagen efter gik vi ud af skoven og kom til �Broen�, endnu en ting
der skal overstås før man er en rigtig bjørn. Så var det vist
også meningen at vi skulle ha vejet os på en lastbilvægt(eller
noget i den stil) men den havde de svenske myndigheder valgt at
fjerne midlertidigt af en eller anden ukendt årsag� Vi ankom til
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Birkerød
Bjørne

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

det aftalte mødested, hvor Leif kom og hentede os og kørte os
tilbage mod vores eget Danmark. På færgen var der denne gang
fri bar på dækket, hvilket en eller to af os så som en udmærket
idé og støttede den ved at tage et ekstra glas på vej op til
toppen af båden, hvor vi ved synet af vort fædreland
brød(næsten) spontant ud i sang, og endnu en gang KK var sat i
gang. På dansk jord igen var det tid til en håndbajer og en hot
dog med det hele. Efter at have skræmt livet af de første
hundrede landsmænd, steg vi igen ombord i Leifs bus og satte
kursen mod bjørnehulen i Birkerød. På denne sidste del af årets
Søder tur, var vi alle godt trætte efter de vilde strabadser
oppe i det kolde Sverige og ingen af os var særlig
underholdende, dog lige med undtagelse af én lille bjørn, der
forstod at underholde os alle, resten af vejen og det var
heldigt, for ellers var vi jo faldet i søvn!
For alle jer der stadig er bamlinge er der kun ét at gøre: tag
med på Søder til næste år, i gik virkelig glip af noget i år!!!

Fra to nye bjørne.

P.S. I næste nr. af Bardunen vil vi give vores allesammens Ulrik
den ære at skrive et par ord på disse sider, da han har været
sådan en stor inspirationskilde og lært os så mange nye ting! Vi
kan ikke takke dig nok!!!



ADRESSELISTE
1. BIRKERØD GRUPPE
Hjemmeside: www.1b.dk
Ulveflokken:
Gitte Rostrup (Pil) 45 81 24 01

Juniorflokken:
John Øhlers Petersen (Baloo) 45 81 79 65

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     26 14 10 28 / 45 81 71 57
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

Birkerød Rover:
Kim Roland Jensen 38 86 13 65 / 23 60 12 23

Gruppeleder:
Grethe Holm 45 81 71 09

Gruppeassistent:
GA: Jens Thygesen (Kaa) 45 82 05 60

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

Birkerød Bjørne:
Marie Jenstrup 45 81 13 78

Birkerød Rover:
Pernille Pedersen        36 46 83 82 / 26 83 25 02

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 18

Bladændringer, 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.dk20

Ravnsholt divisions hjemmeside: www.ravnsholt.dk


