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Kære læsere af Bardunen

Nu bliver det forår og så sker der jo altid en hel
masse når man er spejder. I dette nummer af
Bardunen er det ikke alle indlæg, der står på
deres sædvanlige plads, så du skal måske lede lidt
efter det du plejer at læse. Dette giver dig så
lejlighed til at læse hele bladet, men det er vel
heller ikke en katastrofe.... det kan jo være der
står noget spændende!

02-03 Trunte 10 år
02-03 blop 9 år
04-03 Smil
15-03 Panda 15 år
23-03 Kukki 11 år
26-03 Krølle 8 år
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Referat af Grupperådsmøde i 2. Birkerød gruppe
4. februar 2001 kl. 13.30 – 15.00

Dagsorden
1.Valg af dirigent/referent
2. Beretning fra formand
3. Beretning fra afdelingerne
4. Fremlæggelse af regnskab 2000
5. godkendelse af budget 2001
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg af forældrerepræsentanter
8. Valg af ungdomsrepræsentanter
9. Valg af revisor
10. Evt.

1. Valg af dirigent : Hans Jørgen Stephansen
Valg af referent : Helle Dahl
Dirigenten konstaterede at mødet var lovligt indvarslet. Der er ingen
indkomne forslag og pkt. 6 bortfalder.

2. Beretning fra gruppestyrelsesformand Vibeke Hansen
2. Birkerød Gruppe er nu 40 år. Faktisk havde vi jubilæum i september
måned. Vi gik let hen over det i forventning om, at vi var tæt på en
housewarming i vores nye hytte !!

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

2. Birkerød
Gruppe
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2. Birkerød
Gruppe

Hytte: Heldigvis kører gruppen godt i den gamle hytte og på grunden, men
nu er forholdene i den nuværende nedslidte hytte ikke acceptable længere, så
år 2001 skal være det år hvor der sker noget i hyttesagen.
Byggetilladelsen er der, gruppen har selv ved hårdt arbejde med
telefonbøger, andespil m.m. sparet 165.000 kr op. Nu mangler der kun at
kommunen går ind med et tilskud på 250.000 kr. (Vi har fra 1996 en lovning
på 135.000 til renovering af den gamle hytte).
Spejder for en dag: I forårshalvåret var juniorgrenen (10-12 år meget lille).
Vi besluttede derfor at være med i SSP folderen om Fritidslivet i Birkerød,
med et tilbud om spejder for en dag. Desværre var det en dag med silende
regn og kun vores egne tapre juniorer mødte op !
Telefonbøger: Det var hårdt at få delt telefonbøger ud, selvom noget af ruten
var givet til 1. Birkerød. Der er ikke nok forældre der melder sig, og det
ender med at lederne omdeler resten. Efter Gruppestyrelsens mening burde
det slet ikke være nødvendigt at lederne deltager. De arrangerer en masse for
vores børn ganske frivilligt. Gruppestyrelsen diskuterer i øjeblikket, om
telefonbogsruten skal afsiges.
Andespil: Det årlige andespil I november var en stor succes. Vi blev
tilgodeset med mange gaver fra butikkerne i Birkerød og Bistrup, og alle fik
en god aften. Vi overvejer at flytte spillet til Toftevangskolens festsal, hvor
der er bedre plads.
Bardunen: Post Danmark har lavet nye regler for deres ”billige” udsendelse.
Det medfører at der skal være overvægt af tekst og kun få mødekalendere.
Det er stadig gruppens meddelses-blad til spejdere og forældre, så kig det
igennem hver måned for de meddelelser, der vedrører jeres barn.
Faktablad: I lyset af debatten om seksuelt misbrug af børn i medierne,
udsendte korpskontoret et faktablad om emnet. DDS’s holdning er, at man på
ledererklæringen skal afkrydse om man giver tilladelse til, at ens straffeattest
kan blive undersøgt vedrørende seksuelt misbrug af børn.

Vibeke sluttede sin beretning af med en stor tak til lederne, der uge efter uge
leverer et stort og godt stykke gratis, frivilligt arbejde til stor glæde for vores
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børn.

Flere forældre syntes det er ærgerligt at afgive telefonbogsruten, da det er
gode penge at tjene for spejderne, og at det er et godt pædagogisk islæt at
børnene selv tager del i arbejdet.
Men der var også almindelig enighed om, at det ikke er rimeligt, at lederne
står med uddelingen af de restende bøger, når forældretilslutningen ikke er
tilstrækkelig.
Gruppestyrelsen vil overveje fordele, ulemper og alternative muligheder
inden der træffes en beslutning.

3. Beretning fra afdelingerne

Minier(8-10 år): Der er i øjeblikket 26 blåmejser og 4 ledere. Det er
attraktivt at blive blåmejse og der er 5 på venteliste i øjeblikket.
Siden sidste grupperådsmøde har blåmejserne været på hyttetur til Kina
(Holte) og deltaget i NOB tur til Zoo med de øvrige spejdere fra
Nordsjælland og Bornholm. De har også været på
Fort-Nic  tur sammen med 1. Birkerød for at prøve at ligge i telt inden
sommerlejren.
Sommerlejren gik i år til venskabsbystævne i kommunalt regi, hvor der var
deltagere fra Island, Finland og Birkerød med bl.a. bustur rundt i
nordsjælland og en tivolitur.
I august startede 13 nye mejser og 14 som rykkede op som spirer. De sidste
sommermåneder arbejdede mejserne med kniv, sav og båltænding.
I november fremstillede blåmejserne den flotte købmandskurv til andespillet
og de var på besøg på Flyvestation Værløse.
Benytter arbejdsstoffet fra korpset, og er i øjeblikket i gang med det Nordiske
spejdermærke.

Fremtidige arrangementer er Mini-Divi den 16-18/3, NOB dag, Fort-Nic tur,
Oak City Rally 28/5, Sommerfest i Bistrup 5/6, Kræmmermarked i Birkerød
8-10/6 og sommerlejr 24-28/6.

2. Birkerød
Gruppe
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2. Birkerød
Gruppe

Juniorer(10-12 år): Der er i øjeblikket 14 spirer og 4 ledere.
Juniorerne startede året 2000 med at hver patrulje prøvede at forberede og
afholde et møde. I marts var de på tur til sommerhus i Kulhuse som handlede
om naturen.
I april og maj arbejdede spirerne med lejrarbejder og forhindringsbane og
deltog i Zoo-dag og Oak City Rally i maj. Sommerlejren var i 2000 en
venskabslejr her i Birkerød for spejdere fra Birkerøds nordiske venskabsbyer.
I august var en weekendtur til en shelter i Femsølyng og i september
planlagde patruljerne møde for de andre spirer. I oktober var der en divisions-
weekend for patruljeledere og assistenter og i november lavede spirerne teater
og mange forældre kom til forestillingen.

Fremtidige arrangementer er en fredag til søndag weekend i april hvor
lørdag-søndag er sammen med divisionen. I maj zoo-dag og Oak City Rally
og sommerlejr fra 24-28 juni til Råbrohus i Smørumnedre sammen med
mejserne. Her vil juniorerne starte med en hike ud til lejren.

M.h.t. at bygge en sæbekassebil mere foreslog en forældre, at det kunne være
en ide at arrangere en aften/dag hvor nogle forældre kunne hjælpe med at
bygge bilen.

Troppen(12-16 år): Der er 12 spejdere og 4 ledere. Spejderne er fordelt i 2
patruljer som holder møde hver uge. Tropsstaben holder 1 møde om måneden
for hele troppen og 1 møde om måneden for patruljeledere og assistenter.
Der har været afholdt 2 tropsture i 2000 og der har været arrangement med
divisionen både forår og efterår. I efterårsferien har der været 4 afsted på
kursus for patruljeledere og assistenter.

Planerne for i år er foreløbig en Gillwell-tur i februar som Bjørnene lægger et
stort planlægningsarbejde i. En fælles patruljetur i marts, og arrangementerne
forår og efterår med divisionen. Sommerlejren bliver formentlig 10 dages



6

cykeltur til Bornholm eller Sydfyn i starten af juli.

Seniorerne(16-23 år): Birkerød Bjørnene er 35 seniorer fra 1. og 2. Birkerød
gruppe og de holder møde hver 2. uge.
Bjørnene arrangerer to traditionelle ture for 1. og 2. Birkerød troppe: Gillwell
i februar og juleturen i december. Træder derudover til, hvis der er behov for
hjælp til et arrangement i nogle af grenene. Der er også en del af Bjørnene der
er medhjælpere hos enten mini, junior eller trop.
Seniorerne var på kano sommerlejr i Sverige. Havde 1 uges klankollektiv i en
lejet hytte, hvor  hverdagen med studier m.m. blev indpasset. De har været på
weekendture og en traditionel kold vandretur på Søderåsen mellem jul og
nytår. Har holdt julefrokost, diverse spontane arrangementer og deltaget i
divisionens forskellige årlige arrangementer.

Bjørnene er en velfungerende seniorgruppe som giver en stor lyst til at være
sammen og lave arrangementer for gruppen.
Sommerlejrplaner for 2001 er muligvis en tur i starten af august til
Nordjylland.

Ravnsholt divisions ledelse: Ravnsholt division består af ca. 700 spejdere fra
Allerød, Farum og Birkerød og divisionen laver årligt 1-3 arrangementer for
hver aldersgruppe samt idé dage for lederne og møder om f. eks. børns
udvikling.
Divisionsledelsen mødes nogle gange om året og forsøger at hjælpe og støtte
grupper med akut ledermangel og at støtte samarbejdet mellem grupperne.
Holder møder for lederne indenfor hver gren så lederne kan give inspiration
til hinanden.
Har mulighed for at lave nogle spændende ture når der er mange ledere og
deltagere.
Der er i øjeblikket 11 ledere i divisionsledelsen og vil gerne være flere, hvis
der er interesserede.

2. Birkerød
Gruppe
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2. Birkerød
Gruppe

Gruppelederen: Helle Strøm fortalte at hendes rolle som gruppeleder er at
være koordinerende for 2. Birkerød gruppes ledere, og gruppen har igennem
lang tid haft en supergod stabilitet i lederstaben.
Efter sommerferien 2001 bliver der en rokade i gruppeledelsen. Muvin som
har været minileder i 8 år vil efter sommerferien være i tropsstaben. Vims og
Måne som nu er i juniorgrenen rykker også til tropsstaben. Natalie og Sine
fortsætter i tropsstaben mens Nora og Ann-Kathrine holder en pause som
ledere. I juniorgrenen fortsætter Rokke og Smil som ledere.
I minigrenen fortsætter Era, Fia og Prop, men de vil gerne have en ”voksen”
til at være med, så vi håber der er en der har lyst til at hjælpe. Det er ikke
nødvendigt at have været spejder tidligere, da Fia og Prop har mange års
spejdererfaring.

4. Fremlæggelse af regnskab 2000
Regnskabet blev gennemgået af kassereren og derefter godkendt enstemmigt
af forsamlingen.
Kontingentindtægterne er faldet lidt pga. fald i spejderantal. Det kommunale
tilskud har været mindre i 2000 end i 1999, men det skyldes et særlig højt
tilskud i 1999 p.g.a. Blå Sommer.
Lidt fald i udgifter til spejderarbejde p.g.a. færre deltagere. Varmeudgifter er
steget p.g.a. prisstigninger.
Ekstraordinære indtægter er lagt til side til hytteformål.

Her fulgte en lang diskussion i forældregruppen om hvor langt hytteprojektet
er og hvad forældrene kan gøre for at motivere kommunen til at bevillige
udbetaling af tilskud til hytten, så vi kan få byggeriet i gang. Sagen skal
behandles i økonomiudvalget og dernæst i byrådet.

5. Godkendelse af budget 2001
Budget for 2001 blev præsenteret og godkendt. Budgettet balancerer med et
lille overskud uden at indregne ekstraordinære indtægter og med uændret
kontingent.
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2. Birkerød
Gruppe

Når byggeriet af ny hytte sættes i gang vil det påvirke budgettet.

Tak til Steen Ehlers for at have været kasserer de seneste år.

6. Der er ingen indkomne forslag

7. Valg af forældrerepræsentanter
Det er udelukkende Kasserer Steen Ehlers, der er på valg i år og han ønsker
ikke at genopstille.
Resten af forældrerepræsentanterne blev valgt sidste år og er derfor ikke på
valg i år.

Phillip Dam opstillede som kasserer og blev valgt enstemmigt.
De øvrige forældrerepræsentanter er Vibeke Hansen, Johnny Larsen, Peter
Jacques Kristensen, Kim Poulsen, Alice Skovbjerg, Marianne Carlsson og
Helle Dahl.

8. Valg af ungdomsrepræsentanter
Pernille Lyngbye og Charlotte Stephansen blev begge genvalgt.

9. Valg af revisor
Jakob Mørck Pedersen blev valgt som revisor.

10. Evt.
Det blev nævnt at det tydeligvis var en god ide med grupperådsmøde i
forbindelse med en spejderweekend. Der var forslag om at det evt. også
kunne være en ide at forældrene deltog i mere af weekenden.
Mødet blev afsluttet og spejderne bød på lagkager.

12.02.2001

Helle Dahl Vibeke Hansen Hans Jørgen Stephansen
Referent Formand Dirigent
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Forberedelserne

Dette er beretningen om min rejse til et land, som i midten af
1990‘erne blev ødelagt af en krig, der blev udkæmpet mellem
landets forskellige befolkningsgrupper, nemlig de muslimske
bosniakkere, de ortodokse serbere og de katolske kroatere. I
dag har de forskellige befolkningsgrupper sluttet fred, og
landet er langsomt ved at rejse sig igen. Landet hedder Bosnien-
Hercegovina - i daglig tale kalder vi det bare for Bosnien - og
ligger i det område af det sydlige Europa, som hedder Balkan.
Formålet med min rejse til Bosnien er sammen med andre
soldater at sikre freden i landet og at skabe en sikker og tryg
atmosfære i landet ved vores blotte tilstedeværelse, så de
forskellige befolkningsgrupper tør vende tilbage til de områder,
som de blev fordrevet fra under krigen. Befolkningen skal til at
genopbygge huse, dyrke jorden og i det hele taget leve i et land
uden frygt og had, ligesom den gjorde før krigen. Rejsens
formål fremgår også tydeligt af min bagage - to grønne
køjesække med diverse uniformsgenstande, en sløringsmønstret
rygsæk med hjelm, fragmentationsvest og basis og en grøn
sportstaske med nogle få civile ejendele samt gevær og pistol.
Forberedelserne til min rejse begyndte allerede tidligt i
december 2000 i Danmark, hvor jeg mødtes med soldater fra
fem forskellige nationer - Danmark, Polen, Estland, Letland og
Litauen - for at forberede mig på den opgave, som jeg skulle ud
at løse sammen med dem. De første seks uger gik med en
blanding af teori og praktik. Vi blev undervist i Bosniens historie
og geografi, engelsk og serbo-kroatisk, anvendelse af tolk,
forhandlingsteknik, krisepsykologi, minetjeneste, førstehjælp
og skydning, og vi gennemgik minutiøst de mange planer, som vi

Turen går til Bosnien
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Turen går til Bosnien

skulle kunne handle ud fra. De fleste af de ting, som vi blev
undervist i, havde jeg været igennem mange gange før, men jeg
var alligevel glad for at få dem genopfrisket, så jeg forhåbentlig
vil være i stand til at reagere hurtigt og korrekt, hvis jeg skulle
få brug for det. De sidste to uger i januar 2001 gik med at øve
en række procedurer, for eksempel ved trafikulykker og
mineulykker. Vi skulle derudover lære at bekæmpe brande,
styre optøjer, trænge ind i huse, undersøge biler, eskortere
almindelige og vigtige personer og meget andet. En af de mere
udfordrende ting var undervisningen i forhold over for
beskydning med artilleri, hvor vi opholdt os inde i en bunker,
mens granaterne detonerede lige udenfor.
Vores forberedelser i Danmark er tilendebragt, og fra februar
2001 er vi klar til at løse vores opgave i Bosnien, men vi
fortsætter med at øve os, for vi kan altid blive endnu bedre.

Rejsen og landet

Jeg forlader Danmark en frostklar morgen i strålende solskin. Da mit fly
lander i Zagreb i Kroatien to timer senere, skinner solen stadig, men
temperaturen er kommet et godt stykke over frysepunktet. Jeg kører i
bus fra Zagreb til Doboj i Bosnien i godt fire timer, så jeg har god tid til
at betragte landskabet undervejs. I begyndelsen af turen er alting pænt
og velholdt – der er mange nye huse, og kun få af dem mangler døre og
vinduer, og der er grønne marker tilsået med vintersæd -, men da bussen
har krydset floden Sava, som markerer grænsen mellem Kroatien og
Bosnien, ændrer billedet sig pludselig. I Bosnien er husene mange steder
enten sprængt i luften eller brændt af, og markerne ligger uberørte hen.



11

Turen går til Bosnien

Markerne er ikke rørt på grund af faren for miner, som er blevet lagt
der under krigen, og husene er blevet ødelagt både under og efter krigen,
fordi serberne, som bor i den nordlige del af Bosnien, ikke ønsker, at
bosniakkerne og kroaterne flytter tilbage til deres huse, som de har
måttet flygte fra under krigen.
Da jeg nogle dage senere bruger et par timer på at flyve i helikopter hen
over det område, som jeg arbejder i, ændres mit første indtryk af
Bosnien ikke meget. Krigens spor er tydelige overalt, især i de serbiske
områder, hvor husene står som tomme kulisser uden tage og gulve eller
blot med fundamenterne tilbage. Selv fjerntliggende huse oppe i bjergene
er blevet ødelagt. Derimod er husene i de kroatiske områder ved at blive
genopbygget, og i de bosniakiske områder ser jeg mange intakte moskeer.
Jeg kører en del rundt i bil for at lære området at kende. I den nordlige
del af området er der bakker og store flade sletter, mens der i den
sydlige, østlige og vestlige del er mange bjerge. Når man kører hernede,
skal man virkelig passe på. Der er mange huller i vejene; vejene er ikke
oplyste; vejene i bjergene har kun få autoværn, og på de veje, der har, er
de ofte ødelagte; de lokale fodgængere, deres hunde, katte og høns
vader rundt på vejene, og de lokale bilister overhaler, selv om der er
dårlige oversigtsforhold. Der er også mange steder, hvor man pludselig
ser nogle røde skilte, nogle gule plasticstrimler eller bare nogle steder
med høj vegetation og ingen mennesker, og så ved man, at her ligger der
miner.
Naturen hernede er meget flot, men langs med vejene og floderne ser
man desværre hele tiden store dynger af affald og mange gamle,
udtjente biler ligge henkastet. Den ringe agt for naturen gør ondt i en
spejders hjerte.

Med spejderhilsner fra
Kaa
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2. Birkerød
Blåmejser

Kære Blåmejser

Jeres indlæg må være gået tabt i posten, men der er en
indbydelse til Ravnsholt divisions mini-weekend til jer  her i
bladet. God fornøjelse.

/Red.
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Tilmelding skal være hos din leder senest
den 2. marts

 DIVISIONENS  MINI-WEEKEND
16. – 18. MARTS    2001
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Høbjerghus v. Helsinge

Kære alle Minier i Ravnsholt division

Du indbydes hermed til en rejse ud i rummet til alle
planeterne. Stedet hvor alting kan ske……… og sker
Hvis du ønsker at deltage på denne fantastiske rejse skal du
aflevere omstående ansøgning om rejsetilladelse til din mini-
leder
senest den 2. marts.

Vi ankommer på Høbjerghus hvor vi i samlet flok drager ud på
den Store Mission.
Du skal sørge for at du selv kan bære din bagage, brug din
skoletaske eller rygsæk til dit tøj og bind din sovepose fast i
toppen af denne, det er vigtigt at du ikke har noget i dine
hænder da man så meget bedre kan gå.

Jeg kommer :

..................................................................................

Jeg kan desværre ikke deltage : ........................................

Mine forældre vil gerne køre os derud og hjem igen ..........
antal.

Pakkeliste udleveres efter tilmeldingen.
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Flyvende hund

Du vil få mulighed for at opleve rummet  på en
anderledes måde end man ellers skulle kunne forestille
sig.
Rummet er mulighedernes univers hvor bl.a. flyvende
tallerkner og hunde stammer fra, stedet hvor alting er
større og størst.
Da turen er lang bedes I medbringe en kage pr. gruppe der
svarer til det antal børn, der skal med på rejsen. Kagen
afleveres til køkkenpersonalet ved ankomsten.
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Husk at medbringe tøj til opholdet så du både kan være
inde og ude, hvis du da ikke bliver fanget.
Husk også dit lagen og hjemmesko.
Omstående rejse kan Tour de Ravnsholt tilbyde dig,
for kun 150 kr. excl. transport.
Hver mini-spejder skal selv medbringe udstyr til
overnatning i hytte eller efter aftale med sin leder shelter.

Her kan din leder skrive et par ord til dig.

Husk også en drikkedunk

Nogle af jer var med sidste år hvor vi var i
USA. I år skal vi lege at vi er på den Store Mission i
Rummet.

Vi mødes fredag aften kl. 20.00  på

DDS.Høbjerghus
Høbjerg hegn 5 –7

3200 Helsinge
hvor rumfartsledelsen har opslået Deres hovedkvarter.
Når turen ud i rummet er overstået, vil vi gerne hentes
igen søndag kl 11.00 på ovennævnte adresse.
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      Wanted!
Detektiver søges!
Til vores nystartede detektiv bureau
søger vi ansvarsbevidste piger og
drenge i alderen 10 til 12 år, som allerede nu har lyst til
at prøve kræfter med dette spændende erhverv.
Vi afholder en optagelsestur  i weekenden d. 23.-25. marts
2001 og opfordrer hermed alle interesserede, som kan
opfylde de to ovennævnte krav, til at melde sig.
Da vi er et nystartet bureau med lille startkapital bliver
vi nødt til at opkræve lidt penge for overnatning og
forplejning, i alt 100 kr.

Omgivelserne hvori optaglesen vil finde sted er ind til
videre hemmelig, men når du har tilmeldt dig vil du blive
kontaktet af en af vores agenter. Dette sker selvfølgelig
for din egen og vores sikkerheds skyld, idet vi ikke ønsker
infiltration fra fremmede agenter som vil aflure os vores
nyeste udstyr.
Mødetidspunktet bliver kl. 19:00, sørg for at have fyldt
maven hjemmefra da vi starter prøverne med det samme!

Tilmelding kan ske til en af vore to agenter med
dæknavnene Rokke og Baloo.

Undertegnede ønsker at søge om optagelse i
detektivfirmaet “Dedi-tek”  og vedlægger 100 kr.

Navn:___________________________________________________

1. Birkerød juniorer og2. Birkerød spirer
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1. Birkerød Ulve
H. Chr. Engelsens Flok

HEJ ULVE !
Så, er det blevet  marts.

Blomster og træer springer ud i det blå.
Derfor skal vi ud at gå…..Så, husk varmt tøj og vanter

prikket som en panter.
Og så stille som slanger vi vil liste ud

for at se på sol, måne og måske endda et stjerneskud.
Vi, skal kigge så højt op i det fjerne,

at vi kommer til at kende navnet på hver en stjerne.
”Vi skal hygge”

Som flodheste der leger i det varme vand,
men som ingen baderegler kan,

 så dem skal vi lære,
det bliver ikke sværere, end vi alle kan følge med,

ellers må vi stoppe op det sted.
Dovne er vi ikke,

for vi vil kunne alt til punkt og prikke.
Og det ved vi I kan,

hvis altså I samarbejder alle mand.
Men kan du ej komme, så fat blokken i din lomme
Og find så det nummer, og sig du ikke kommer

Ja, giv Sune besked og få det grønne mærke du ved.
   Med Ulvehilsner

Sune & Laila

Sune: Laila:
Mobil: 22 47 72 52 26 21 09 07
Hjem: 45 81 75 65 48 17 79 20

Husk: møde hver torsdag kl.17.00-19.00
Og Mini-Divi d. 16. – 18. marts !
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2.Birkerød Trop
Tobit

Kære Tobitter

Her i marts måned skal der friskes op på alle de mange
færdigheder, I uden tvivl har tilegnet jer i løbet af måneden
før… Ja, vi tænker naturligvis på kort og kompas!
Derudover er der stramme besnøringer på programmet.
Foråret byder jo på Forårsturneringen, hvor det kun er en
fordel at have styr på orientering og besnøringer så
lejrarbejderne bliver stående, og I finder tilbage til lejren.
Efterhånden burde vejret også være nogenlunde, så I kan
være ude uden at kompasset fryser til – så der er ingen
undskyldninger for ikke at komme ud og gå med kortet i
hånden.

Måneden byder naturligvis også på et trops- og PLA-møde,
hvor kompas og o-løbs kort skal støves af. Datoen kendes
ikke i skrivende stund, men I kender den med garanti når
I læser dette indlæg.

I kan også allerede nu reservere de første to uger af juli til
årets sommerlejr. Turen vil højest strække sig over ti dage,
men begyndelses- og sluttidspunktet ligger ikke helt fast –
vi vil dog være hjemme igen omkring d. 14. juli. Endnu en
tur det på trods af ømme ender ville være ærgerligt at gå
glip af.

Vi glæder os til se jer.

Kærlige hilsner Staben
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1.Birkerød Juniorer
         Marianne Wieses Flok

Hej løver og tigre!
Marts måned er den sidste måned, hvor vi har møder
indendørs. Efter forårsjævndøgn (den dag, hvor dag og nat
er lige lange), vil vi holde møder ude ved Fort NIC. Men for
at gøre det nemt, har vi besluttet at vi skifter mødested til
april, så alle møder i marts er i lokalet. Tidspunktet er som
det plejer: kl 1900 – 2100, undtagen det sidste møde, hvor
BLA’erne holder eget møde kl 2030 – 2100, så det normale
møde slutter kl 2030.  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
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1.Birkerød Juniorer
         Marianne Wieses Flok

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 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-piger!
Nu træder vi endelig ud af den kedelige, grå vinter, og her i
den første af forårets måneder har vi 4 møder og et
ekstra-tilbud om en skæg tur til jer.

Først møderne: Den 5. skal vi gøre sjov-i-gaden mærket
færdigt, så HUSK T-SHIRT (hvid) hvis du glemte det sidst!
Vi skal nemlig alle sammen have lavet en flot junior-t-shirt,
som vi kan have på til forårets ture og selvfølgelig på
sommerlejren!
Den 12. har vi mappemøde (og PLA-møde).
Den 19., 26. og 2. april skal vi i gang med et nyt mærke,
som hedder Orienteringsløber. Vi skal lære en masse om
kort og kompas. Og HUSK så: Den 26. skal vi ud på o-løb, så
vi mødes forenden af Hegnsvej v. Bistrup Hegn! Her kommer
juniorerne fra Birkegruppen også, så det bliver spændende
at se hvor gode I er blevet!
Turen: Den 23.-25. arrangerer roverne (bl.a. Måne og Vims)
en spændende detektiv-tur for jer og juniorerne fra 1.
Birkerød. Vi har ikke skrevet den på i halvårsplanen, men
håber I kan få tid alligevel. Se indbydelsen et andet sted i
bladet.

Mange spirer-hilsner fra

J   Rokke  J   Måne  J   Smil  J   Vims  J
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2. Birkerød
Spirer

Se her spirer forældre vi har et godt tilbud til jer!!!

På opfordring fra vores grupperådsmøde af en forældre fra
spirerne, inviterer vi forældrene til møde d.30. april til at lave
en  oak-city bil mere så alle spirerne kan være med d. 27. maj.

Hvad er Oak city
I år er det 27. gang, der afholdes Oak City Rally for
sæbekassevogne. Sæbekasseløbet har siden starten i 1975
udviklet sig til en sand folkefest med over 200 deltagende
vogne og et stort opbud af forældre.
Det imponerende syn af de mange fantasifulde vogne der
starter fra Farum Station og slider sig frem til Egemose
centret ad en 10 km lang rute, burde være et must for enhver
frisk spejder og forældre.
Vel mødt og god fornøjelse søndag den 27. maj 2001.
——————————————————————————————
Til melding senest d. 2. april 2001

Navn______________

Antal______________

Når tilmelding er afleveret vil vi kontakte jer angående alt det
praktiske.
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1. Birkerød
Trop

Hej Rødder!!!

Nu går vi jo ud fra at i er første hjælps eksperter, og måske fik i bevist jeres
emner på Gilwell turen, hvis der altså havde indsneget sig en første hjælps
post.
Jeg håber i havde en god Gilwell tur selvom den var noget anderledes end
sidst.
Her i marts skulle vi gerne få lavet Oak City bilen færdig. I vil formentlig blive
opdelt lidt, da Rolf ikke mener at han kan styre alle på en gang i værkstedet,
hvis det også skal være forsvarligt. Det SKAL det, så det bliver noget med 2-
3 personer der samarbejder med Rolf. Hvad I andre skal lave aftaler
STABEN med PLA’erne.
PLA’erne og de to kommende PA’er skal på tur den 9.-11. marts hvor de
gerne skulle lære lidt om løbsplanlægning, så måske bliver I udsat for løb i
den kommende tid.
Den sidste lørdag i marts (ja, faktisk den sidste dag i marts) skal I på det
årlige natløb. Løbet starter lørdag eftermiddag eller aften og slutter søndag
morgen. Det er nok en god ide at reservere resten af søndagen til at slappe
af eller sove, da I formentlig er vågne hele natten. Altså ganske som
natløbet plejer at være.
Angående sommerlejren så ved jeg godt at I endnu ikke har fået at vide
hvad den kommer til at koste. Det skyldes at vi stadig arbejder på at få en
god grund til lejr-delen af turen.  Vi har fastlagt vandreruten i grove træk,
men kan først planlægge den endeligt når vi har fundet en god
standlejrplads. Derudover kender vi jo ikke prisen på pladsen, og kan ikke få
de eksakte tog/bus priser før vi ved hvor vi skal være. Derudover arbejder vi
på at få vores materiel bragt derover til meget fordelagtige priser. Pga. de
løse ender kan vi altså endnu ikke give jer en fast pris, men I kan være helt
sikre på at det bliver billigere end sidste år. Vi skal nok kæmpe for at holde
prisen nede.
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1. Birkerød
Trop

Ang. penge, så skal tropsstabene i 1. Birkerød, 2. Birkerød og Birkerød Bjørne
i samarbejde skaffe vagter til en del af Roskilde Festivalen. Dette skulle gerne
give en del penge til tropskassen.
Dette arbejde er det mest mig der står for (fra vores trop), og jeg når I læser
dette har jeg været til det første møde i Roskilde. Der er vist en god sjat
arbejde i det, men det giver mange penge, så det er vist værd at tage med.
Når I læser dette burde jeg være flyttet, og Tele Danmark burde have trukket
kabler til min fastnet telefon. Mine telefonnumre er fremover 45 82 42 70 og
mobil 29 72 42 70.
Lige nu sidder jeg i et stort set tomt værelse og skriver indlæg. Uden for døren
hober alle mine flyttekasser sig op, og der er mange. Dog ikke mange nok.
Æv. Jeg er løbet tør for kasser.
Jeg er godt nok i skrivende stund ikke færdig med at ordne lejligheden, men
mit soveværelse og computerrum er klar, og så kan man jo lige så godt flytte!
Sidst men ikke mindst vil jeg endnu engang komme med en formaning. Ikke
en ny, men den gode gamle : Husk at tilmelde jer til tiden, og gerne lige så
snart i får indbydelsen. Jeg bruger rigtig meget tid på at ringe til jer, maile til
jer, eller blot minde jer om at tilmelde jer og betale. Flere gange har jeg lagt ud
for jer. I skrivende stund skal jeg f.eks. betale for 8 (måske 9 – Jeg afventer
stadig svar fra én) personer til Gilwell, men jeg har kun modtaget penge fra 3.
Det er for dårligt. Se lige at blive bedre til det, tak.

Tropsmøde Onsdag den 7. marts kl. 19:30 på lokalet.
PLAST Weekenden den 9.-11. marts. KUN for PLA’er

(og kommende PA’er)
PLAM Onsdag den 28. marts kl. 19:30 på lokalet.
Natløb Lørdag 31. marts til søndag 1. april.
Næste Tropsmøde Onsdag den 4. april kl. 19:30 på lokalet.

Husk at melde afbud!!! Staben



26

Birkerød
Bjørne

Kære bjørne, bamlingerKære bjørne, bamlingerKære bjørne, bamlingerKære bjørne, bamlingerKære bjørne, bamlinger, bamser og alle andre, som, bamser og alle andre, som, bamser og alle andre, som, bamser og alle andre, som, bamser og alle andre, som
måtte læse dette.måtte læse dette.måtte læse dette.måtte læse dette.måtte læse dette.

Så er Gilwell vel overstået, sneen er væk, foråret står på spring ogSå er Gilwell vel overstået, sneen er væk, foråret står på spring ogSå er Gilwell vel overstået, sneen er væk, foråret står på spring ogSå er Gilwell vel overstået, sneen er væk, foråret står på spring ogSå er Gilwell vel overstået, sneen er væk, foråret står på spring og
de store overfrakker er gemt væk.de store overfrakker er gemt væk.de store overfrakker er gemt væk.de store overfrakker er gemt væk.de store overfrakker er gemt væk.
Ovenstående er selvfølgelig løgn her i skrivende stund. Gilwell erOvenstående er selvfølgelig løgn her i skrivende stund. Gilwell erOvenstående er selvfølgelig løgn her i skrivende stund. Gilwell erOvenstående er selvfølgelig løgn her i skrivende stund. Gilwell erOvenstående er selvfølgelig løgn her i skrivende stund. Gilwell er
stadig på tegnebrættet, der ligger 20 cm sne, det er overskyet ogstadig på tegnebrættet, der ligger 20 cm sne, det er overskyet ogstadig på tegnebrættet, der ligger 20 cm sne, det er overskyet ogstadig på tegnebrættet, der ligger 20 cm sne, det er overskyet ogstadig på tegnebrættet, der ligger 20 cm sne, det er overskyet og
januars eksamensræs er kun netop overstået(Har I tænkt overjanuars eksamensræs er kun netop overstået(Har I tænkt overjanuars eksamensræs er kun netop overstået(Har I tænkt overjanuars eksamensræs er kun netop overstået(Har I tænkt overjanuars eksamensræs er kun netop overstået(Har I tænkt over, at, at, at, at, at
hvis man skriver et 3-tal med binære tal, bliver det til et 11-tal!-hvis man skriver et 3-tal med binære tal, bliver det til et 11-tal!-hvis man skriver et 3-tal med binære tal, bliver det til et 11-tal!-hvis man skriver et 3-tal med binære tal, bliver det til et 11-tal!-hvis man skriver et 3-tal med binære tal, bliver det til et 11-tal!-
Sådan kSådan kSådan kSådan kSådan kan man vende noget skidt til noget godt.). Nå, men jeg vilan man vende noget skidt til noget godt.). Nå, men jeg vilan man vende noget skidt til noget godt.). Nå, men jeg vilan man vende noget skidt til noget godt.). Nå, men jeg vilan man vende noget skidt til noget godt.). Nå, men jeg vil
ikke fortabe mig for meget i historien, og heller ikke side og gætteikke fortabe mig for meget i historien, og heller ikke side og gætteikke fortabe mig for meget i historien, og heller ikke side og gætteikke fortabe mig for meget i historien, og heller ikke side og gætteikke fortabe mig for meget i historien, og heller ikke side og gætte
om hvad der er sket/vil ske i februarom hvad der er sket/vil ske i februarom hvad der er sket/vil ske i februarom hvad der er sket/vil ske i februarom hvad der er sket/vil ske i februar. Derfor vil dette indlæg være. Derfor vil dette indlæg være. Derfor vil dette indlæg være. Derfor vil dette indlæg være. Derfor vil dette indlæg være
en lille optakt til hvad der sken lille optakt til hvad der sken lille optakt til hvad der sken lille optakt til hvad der sken lille optakt til hvad der skal ske, når vi nu kommer ud af voresal ske, når vi nu kommer ud af voresal ske, når vi nu kommer ud af voresal ske, når vi nu kommer ud af voresal ske, når vi nu kommer ud af vores
vinterhi, og får støvet pelsen afvinterhi, og får støvet pelsen afvinterhi, og får støvet pelsen afvinterhi, og får støvet pelsen afvinterhi, og får støvet pelsen af.....
TTTTTraditionen tro vil der være massere af gode tilbud, og hvis derraditionen tro vil der være massere af gode tilbud, og hvis derraditionen tro vil der være massere af gode tilbud, og hvis derraditionen tro vil der være massere af gode tilbud, og hvis derraditionen tro vil der være massere af gode tilbud, og hvis der
skulle være en ledig weekend et eller andet sted i kskulle være en ledig weekend et eller andet sted i kskulle være en ledig weekend et eller andet sted i kskulle være en ledig weekend et eller andet sted i kskulle være en ledig weekend et eller andet sted i kalenderen, skalenderen, skalenderen, skalenderen, skalenderen, skalalalalal
vi da nok få fyldt den ud med et uimodståeligt arrangement af denvi da nok få fyldt den ud med et uimodståeligt arrangement af denvi da nok få fyldt den ud med et uimodståeligt arrangement af denvi da nok få fyldt den ud med et uimodståeligt arrangement af denvi da nok få fyldt den ud med et uimodståeligt arrangement af den
ene eller anden art. Det er vel også i denne tid vi skene eller anden art. Det er vel også i denne tid vi skene eller anden art. Det er vel også i denne tid vi skene eller anden art. Det er vel også i denne tid vi skene eller anden art. Det er vel også i denne tid vi skal til at få gangal til at få gangal til at få gangal til at få gangal til at få gang
i nogle af vores ambitiøse projekteri nogle af vores ambitiøse projekteri nogle af vores ambitiøse projekteri nogle af vores ambitiøse projekteri nogle af vores ambitiøse projekter, som blev fremlagt i efteråret., som blev fremlagt i efteråret., som blev fremlagt i efteråret., som blev fremlagt i efteråret., som blev fremlagt i efteråret.
PPPPPersonligt ser jeg frem til at vi får trykt en flok T-shirts. Og da derersonligt ser jeg frem til at vi får trykt en flok T-shirts. Og da derersonligt ser jeg frem til at vi får trykt en flok T-shirts. Og da derersonligt ser jeg frem til at vi får trykt en flok T-shirts. Og da derersonligt ser jeg frem til at vi får trykt en flok T-shirts. Og da der
nu er sat en troværdig mand på projektet, risikerer vi ikke at endenu er sat en troværdig mand på projektet, risikerer vi ikke at endenu er sat en troværdig mand på projektet, risikerer vi ikke at endenu er sat en troværdig mand på projektet, risikerer vi ikke at endenu er sat en troværdig mand på projektet, risikerer vi ikke at ende
op med en  eller anden uheldig farve i lyserøde nuancerop med en  eller anden uheldig farve i lyserøde nuancerop med en  eller anden uheldig farve i lyserøde nuancerop med en  eller anden uheldig farve i lyserøde nuancerop med en  eller anden uheldig farve i lyserøde nuancer, som man, som man, som man, som man, som man
egentlig ikke har lyst til at bruge, men gør det alligevel når man nuegentlig ikke har lyst til at bruge, men gør det alligevel når man nuegentlig ikke har lyst til at bruge, men gør det alligevel når man nuegentlig ikke har lyst til at bruge, men gør det alligevel når man nuegentlig ikke har lyst til at bruge, men gør det alligevel når man nu
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har brugt tid på at fremstille dem.har brugt tid på at fremstille dem.har brugt tid på at fremstille dem.har brugt tid på at fremstille dem.har brugt tid på at fremstille dem.
Desuden kDesuden kDesuden kDesuden kDesuden kan vi glæde os til en tur til Birkeengen, hvoran vi glæde os til en tur til Birkeengen, hvoran vi glæde os til en tur til Birkeengen, hvoran vi glæde os til en tur til Birkeengen, hvoran vi glæde os til en tur til Birkeengen, hvor
det forventes at vi får stablet noget tingeltangel op, sådandet forventes at vi får stablet noget tingeltangel op, sådandet forventes at vi får stablet noget tingeltangel op, sådandet forventes at vi får stablet noget tingeltangel op, sådandet forventes at vi får stablet noget tingeltangel op, sådan
af mere permanent kaf mere permanent kaf mere permanent kaf mere permanent kaf mere permanent karakterarakterarakterarakterarakter.....
Desuden vil der blive afholdt den længe ventede senior-Desuden vil der blive afholdt den længe ventede senior-Desuden vil der blive afholdt den længe ventede senior-Desuden vil der blive afholdt den længe ventede senior-Desuden vil der blive afholdt den længe ventede senior-
weekend for hele divisionen, og hvad denne kommer til atweekend for hele divisionen, og hvad denne kommer til atweekend for hele divisionen, og hvad denne kommer til atweekend for hele divisionen, og hvad denne kommer til atweekend for hele divisionen, og hvad denne kommer til at
indeholde af lækkerierindeholde af lækkerierindeholde af lækkerierindeholde af lækkerierindeholde af lækkerier, en stadig en lille overraskelse., en stadig en lille overraskelse., en stadig en lille overraskelse., en stadig en lille overraskelse., en stadig en lille overraskelse.
I den mere muntre ende af forårets aktiviteterI den mere muntre ende af forårets aktiviteterI den mere muntre ende af forårets aktiviteterI den mere muntre ende af forårets aktiviteterI den mere muntre ende af forårets aktiviteter, k, k, k, k, kan vi traditionenan vi traditionenan vi traditionenan vi traditionenan vi traditionen
tro se frem til en påskefrokost spækket med påskeharertro se frem til en påskefrokost spækket med påskeharertro se frem til en påskefrokost spækket med påskeharertro se frem til en påskefrokost spækket med påskeharertro se frem til en påskefrokost spækket med påskeharer,,,,,
påskekyllinger og naturligvis kinder-æg. Og for de, som endnupåskekyllinger og naturligvis kinder-æg. Og for de, som endnupåskekyllinger og naturligvis kinder-æg. Og for de, som endnupåskekyllinger og naturligvis kinder-æg. Og for de, som endnupåskekyllinger og naturligvis kinder-æg. Og for de, som endnu
ikke har deltaget i denne traditionsfyldte begivenhed, kikke har deltaget i denne traditionsfyldte begivenhed, kikke har deltaget i denne traditionsfyldte begivenhed, kikke har deltaget i denne traditionsfyldte begivenhed, kikke har deltaget i denne traditionsfyldte begivenhed, kan jegan jegan jegan jegan jeg
afsløre at den på flere punkter vil minde om vores julefrokost, blotafsløre at den på flere punkter vil minde om vores julefrokost, blotafsløre at den på flere punkter vil minde om vores julefrokost, blotafsløre at den på flere punkter vil minde om vores julefrokost, blotafsløre at den på flere punkter vil minde om vores julefrokost, blot
med knap så meget jul, og med en anelse mere påske.med knap så meget jul, og med en anelse mere påske.med knap så meget jul, og med en anelse mere påske.med knap så meget jul, og med en anelse mere påske.med knap så meget jul, og med en anelse mere påske.
Desuden vil der blive afholdt den årlige BeBob turnering, og selvDesuden vil der blive afholdt den årlige BeBob turnering, og selvDesuden vil der blive afholdt den årlige BeBob turnering, og selvDesuden vil der blive afholdt den årlige BeBob turnering, og selvDesuden vil der blive afholdt den årlige BeBob turnering, og selv
om man ikke har prøvet dette spil førom man ikke har prøvet dette spil førom man ikke har prøvet dette spil førom man ikke har prøvet dette spil førom man ikke har prøvet dette spil før, er det bestemt ingen, er det bestemt ingen, er det bestemt ingen, er det bestemt ingen, er det bestemt ingen
hindring for at deltage. Det plejer i hvert fald at være enhindring for at deltage. Det plejer i hvert fald at være enhindring for at deltage. Det plejer i hvert fald at være enhindring for at deltage. Det plejer i hvert fald at være enhindring for at deltage. Det plejer i hvert fald at være en
underholdende aften(se billederne på hjemmesiden).underholdende aften(se billederne på hjemmesiden).underholdende aften(se billederne på hjemmesiden).underholdende aften(se billederne på hjemmesiden).underholdende aften(se billederne på hjemmesiden).
En hurtig gennemgang af kEn hurtig gennemgang af kEn hurtig gennemgang af kEn hurtig gennemgang af kEn hurtig gennemgang af kalenderen vil desuden afsløre at der vilalenderen vil desuden afsløre at der vilalenderen vil desuden afsløre at der vilalenderen vil desuden afsløre at der vilalenderen vil desuden afsløre at der vil
blive afholdt ikke bare en, men hele to housewarmings, og det erblive afholdt ikke bare en, men hele to housewarmings, og det erblive afholdt ikke bare en, men hele to housewarmings, og det erblive afholdt ikke bare en, men hele to housewarmings, og det erblive afholdt ikke bare en, men hele to housewarmings, og det er
ikke noget vi bjørne plejer at kimse afikke noget vi bjørne plejer at kimse afikke noget vi bjørne plejer at kimse afikke noget vi bjørne plejer at kimse afikke noget vi bjørne plejer at kimse af. Der vil derudover være det. Der vil derudover være det. Der vil derudover være det. Der vil derudover være det. Der vil derudover være det
sædvanlige divisions festivitas i forbindelse med et klankollektiv isædvanlige divisions festivitas i forbindelse med et klankollektiv isædvanlige divisions festivitas i forbindelse med et klankollektiv isædvanlige divisions festivitas i forbindelse med et klankollektiv isædvanlige divisions festivitas i forbindelse med et klankollektiv i
Allerød. Ud over alle disse tilbud, vil der       være alt detAllerød. Ud over alle disse tilbud, vil der       være alt detAllerød. Ud over alle disse tilbud, vil der       være alt detAllerød. Ud over alle disse tilbud, vil der       være alt detAllerød. Ud over alle disse tilbud, vil der       være alt det
løse, som dukker op hen ad vejen. Så                velkommenløse, som dukker op hen ad vejen. Så                velkommenløse, som dukker op hen ad vejen. Så                velkommenløse, som dukker op hen ad vejen. Så                velkommenløse, som dukker op hen ad vejen. Så                velkommen
ud af vinterhiet.ud af vinterhiet.ud af vinterhiet.ud af vinterhiet.ud af vinterhiet.
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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       29 72 42 70  / 45 82 42 70
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

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

Ravnsholt divisions hjemmeside: www.ravnsholt.dk


