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

Februar 2002

Ud i det blå 2002
Spænd støvlerne på
Vi skal ud i det blå
Til 1. og 2. Birkerøds forældre, seniorer og rovere
Vi har brug for hjælpere i forbindelse med vandreturen Ud i det blå
2002, som finder sted fra lørdag den 30. marts til søndag den 31. marts.
Vi har brug for hjælpere til at transportere deltagernes rygsække og
til at hente de deltagere, som stopper efter 50 og 75 km, eller som
udgår på grund af skader.
Deltagerne skal have mulighed for at få adgang til deres rygsække på
restepladserne ved 52 km og 78 km mærkerne, så de kan skifte tøj, hvis
dette er nødvendigt. Ved 78 km mærket overnatter deltagerne, og der
er brug for at hjælperne bringer rygsækkene til overnatningsstedet
lørdag aften og afhenter dem igen søndag morgen.
Hvis du vil hjælpe med transport langs med ruten, beder jeg dig om
hurtigst muligt at kontakte mig på telefon 45 82 05 60 eller på e-mail
jaet@newmail.dk .
Jens
Find din vej, og gå den!
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Æressiden

Tillykke siger vi alle til :
Februar
16 Tikki
17 Fia
25 Måne
26 Snus

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

35 år
21 år
25 år
16 år

INDLÆG
sendes til Ulla Houmøller
Vangedevej 162A, sttv
2860 Søborg
e-mail: uh@cool.dk
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1.

Birkerød
Gruppe

Gruppelederen har ordet
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Det Danske Spejderkorps (DDS) har formuleret en vision for
spejderarbejdet frem mod år 2010. Det har i den forbindelse
opstillet en række handlingsplaner, som skal lede frem mod
visionens mål. Den ene af disse handlingsplaner handler om at
udvikle værktøjer, som skal sikre, at børn og unge bliver bevidste
om deres egen udvikling. Dette skal gøres ved at formulere og
formidle Spejderidéen, så alle i DDS forstår og kan arbejde med
den. Der skal arbejdes for at spejderne og lederne i DDS med få
sætninger kan forklare alle, hvilken betydning de centrale værdier
i spejderarbejdet har. Dette skal gøres ved at sikre, at langt
størstedelen af lederne har erkendt behovet for at kunne forklare
den enkelte spejder og dennes forældre, hvilke centrale værdier
spejderarbejdet bidrager med. Derudover skal det sikres, at
lederne er i stand til denne formidlingsopgave. Ifølge DDS er en
central person i alle disse opgaver gruppelederen.
Som gruppeleder kunne jeg så nu begynde at beskrive Spejderidéen
og værdierne i spejderarbejdet og fortælle om DDS formål,
spejderloven, spejderløftet og spejdermottoet, men det har jeg
besluttet ikke at ville gøre, for det arbejder vi med, og taler vi om i
vores daglige spejderarbejde. Til gengæld har jeg tænkt mig at
give Jer muligheden for at sætte ord på Jeres tanker om, hvad det
vil sige at være spejder, og dele dem med os andre. Nogle af de
seniorer, som var på vandretur på Söderåsen mellem jul og nytår,
udtrykte deres tanker om det at være spejder således:
- Jeg kan sige mange underlige ting til mine kammerater, uden at de
bliver sure på mig.
- Jeg kan opleve mine kammerater i mange forskellige situationer,
og de kan opleve mig.
- Vi kan godt være uenige, men vi tager altid hensyn til hinanden og
bliver aldrig uvenner.

1.

Birkerød
Gruppe

- Jeg kan sidde i en svensk skov en mørk december aften og tørre
mine våde sokker over et hyggeligt, knitrende bål, mens sneen
ligger hvid og kold omkring mig, og jeg sidder med mine bare
fødder på mit liggeunderlag.
Har du også gjort dig nogle tanker om, hvad det vil sige at være
spejder, og har du lyst til at dele dem med os andre, kan du sende
dem i et brev eller en mail til mig, så vil de blive bragt på denne
side til glæde for alle.
DDS har besluttet, at alle nye ledere skal kontrolleres hos Det
Centrale Kriminalregister ved Rigspolitiet, og har opfordret alle
nuværende ledere til også at lade sig kontrollere. Kontrollen er et
led i Korpsets forebyggelse mod seksuelt misbrug af børn under 15
år, den såkaldte jagttegnsmodel. Der har i gruppeledelsen været
forskellige holdninger til modellen, men efter at den er blevet
indført, har gruppeledelsen valgt at lade sig kontrollere for over
for gruppens nuværende og kommende spejdere og forældre at
vise, at lederne tager deres arbejde med børn og unge alvorligt.
Resultatet af kontrollen foreligger endnu ikke, men jeg forventer,
at alle lederne klarer sig igennem nåleøjet.
Med ønsket om god vind i vandringen mod lysere dage
Jens
Find din vej, og gå den!
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Køb - salg - bytte
Købes:
Uniform str. 14 eller 16 år. Det har kun interesse,
hvis uniformen er den gamle type med knapper og
ikke med velcro.
Henvendelse til Mandla (Morten Rasmussen)
tlf. 45 81 45 28.

Sælges:
Sko; Olang Nepal; brun; str. 47; 150,- kr.
(Spejder Sports normalpris 399,- kr.; udsalgspris
199,- kr.)
Støvle; Trezeta trekking; brun; Gore-Tex; str. 47;
200,- kr.
Henvendelse til Kaa (Jens Thygesen) tlf. 45 82 05 60.
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2.

Birkerød
Blåmejser

Kære Blåmejser!
Februar bliver en spændende måned, da det er denne måned vi
skal på gruppetur. (22-24/2). I januar nummeret af Bardunen var
der en flot indbydelse, som du forhåbentlig allerede har tilmeldt
dig med – ellers skal du skynde dig at gøre det til en af os ledere.
Vi tror, det bliver en rigtig sjov tur. På turen vil I få rig lejlighed
til at møde de andre spejdere og ledere i gruppen. Det skal I glæde
jer til, for det er ikke så tit vi kan være sammen hele gruppen på
en gang.
Lige nu mens vi skriver dette indlæg er vi ikke helt færdig med at
lave vores halvårsprogram, så månedens program må I have til
gode som en overraskelse…
Torsdag d. 14/2 er mødet aflyst pga. vinterferien.
Torsdag d. 21/2 er mødet også aflyst pga. gruppeturen weekenden
efter.

Med stor mejsehilsen
Marianne
4582 1337

Fia
5190 1204

Prop
2670 5869

Era
4581 1378
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1.

Birkerød Juniorer
Marianne Wieses Flok

Hej løver og tigre!
Så er det blevet februar, og der venter Jer mange gode og
lærerige timer forude, men Inden I kaster et blik ind i den
kommende måned, er det på sin plads, at I lige stopper op et kort
øjeblik for at se tilbage på den forgangne måned.
Der stod jo førstehjælp på programmet i sidste måned. Selv om I
godt kunne have brugt mange flere timer i faget, kom I alligevel
godt igennem den grundlæggende førstehjælp. Det viste I med al
tydelighed på handlebanen, hvor I ydede en god førstehjælp til
de tilskadekomne momenter. I gjorde Jer virkelig fortjent til
Jeres førstehjælpsmærker. Nu har I så arbejdet lidt med
førstehjælp. I er ikke blevet eksperter, men I er blevet lidt
bedre rustede til at hjælpe Jer selv og andre, hvis I eller de
kommer til skade. Og husk nu, at lidt hjælp er bedre end ingen
hjælp!
I slutningen af februar måned afslutter I salget af Sct. Georgs
Gildets Good-Turn mærke. I fik ikke solgt så mange mærker, men
overskuddet fra Jeres salg - stort eller lille - indgår i
opsparingen til gruppesommerlejren i Norge næste år.
Studér nu næste måneds program nøje - emnet hører til
duelighedstegnet Klar Dig Selv -, og spørg gerne, hvis der er
noget, I er i tvivl om!
Hytten rives ned lørdag den 2. og søndag den 3. februar.
Nedrivning starter begge dage klokken 10. Tag Jeres forældre
med!
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1.

Birkerød Juniorer
Marianne Wieses Flok

Månedens første møde er torsdag den 7. februar. Kort og kompas
- kompassets anvendelse, målestoksforhold og signaturer.
Der er BLA-tur lørdag den 9. og søndag den 10. februar. BLAerne får nærmere besked.
Der er intet møde torsdag den 14. februar. I holder vinterferie.
Månedens andet møde er torsdag den 21. februar. Kort og
kompas - o-løb i Bistrup Hegn. Vi mødes ved P-pladsen på
Hegnsvej. Husk kompas, lommelygte og Hej Junior - det er
Tænkedag den 22. februar, så der er noget at tænke over ved
hver post!
Månedens tredje møde og sidste er torsdag den 28. februar.
Kort og kompas - o-løb i Rude Skov. Vi mødes ved bussens
vendeplads i Svaneparken. Husk kompas og lommelygte.
Alle møderne foregår i floklokalet på Mantziusgården fra klokken
19 til 21.
BLA-erne skal bemærke, at der ikke er BLA-møde i denne måned.
Tigerne har ansvaret for oprydning og fejning efter møderne i
denne måned.
Bagheera 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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1.

Birkerød Ulve
H. Chr. Engelsens Flok

Hej Ulve!
Så er vi for alvor begyndt igen, og det er godt at se mange veloplagte
ansigter efter den hårde vinter.
Vi begynder også på en frisk med det nye år, dvs. med mødeknapper,
så husk at komme så ofte I kan og melde afbud, hvis I er forhindret i at
deltage.
Cyklussen er et helt år, dvs. de næste knapper uddeles til Jul. Og det er
der jo lang tid til.
Vi har (forhåbentlig) lært en hel masse om førstehjælp, hvad gør man
når nogen er kommet til skade, og om hvordan man klarer sig selv, når
lederne eller forældrene ikke lige er i nærheden.
Det skulle gerne føre til, at I alle har ”Klar dig selv” beviset, når vi er
færdige med forløbet.
Vi skal også i gang med andre færdigheder, f.eks. signalering. Det er
noget med at sende beskeder med lys, lyd eller flag o. lign.

Mange hilsner fra jeres ærede ulveledere.
Baloo,
Raksja
og
Akela.
23 99 12 99 23 99 11 99
26 36 74 46
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2.

Birkerød Trop
Tobit

Hej Tobitter
Årets korteste måned er ikke det samme som årets mindst travle
måned set med spejderøjne i hvert fald Her i februar skal I nemlig
så småt begynde at øve jer til FORÅRSTURNERINGEN
FORÅRSTURNERINGEN, der ganske som
den plejer ligger i St.bededagsferien!! (Sæt kryds i kalenderen med
det samme!!!)
Månedens emne er derfor SPEJDERPRØVEN  Her er der masser af
spejderfærdigheder at øve sig på både ude og inde, oppe og nede,
så det er bare at vælge ud og komme i gang, I skal jo gerne nå
igennem det hele i løbet af året! Og hvis I har spørgsmål til
nogle af aktiviteterne eller mangler idéer eller materialer til at
udføre dem, er det bare med at få fat i en af os fra staben!
Denne måneds TROPSMØDE er den 7. februar, HUSK patruljedysten
som I selv arrangerer (og taber-kagen bliver det mon en EyeQkage eller en BackstreetBoys denne gang?!)
Sidste weekend i februar (22.-24.) er der GRUPPETUR, og det er jeres
helt egen, fantastiske tropsstab der arrangerer, så der bliver
noget at glæde sig til!!!
Sidst, men ikke mindst til jer der skal ud at gå 100 km: Husk at komme
ud at gå nogle lange ture helst i de sko (vandrestøvler!) I har
tænkt jer at gå i, så de er godt gået til -har man da også andet at
bruge en kedelig søndag i februar til?!?
Hav en helt fantastisk måned!!!
- Staben
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Hej Spirer

2.

Birkerød
Spirer

Februar måned byder på mange forskellige ting. Først
skal vi have afholdt det sidst af de møder I selv har
planlagt. D. 4 feb er det nemlig Svanernes tur til at
afholde møde.. Ugen efter skal I huske at der ikke er
noget spejder møde på grund af vinterferien.
D. 18 feb er det atter blevet tid til at have mappe-møde.
På dette møde vil der også blive holdt Pla-møde. Det er
efterhånden lang tid siden så mon ikke at Rokke har
fundet på noget ekstra spændende. På dette møde skal vi
også have lavet en skabelon af det motiv som vi gerne vil
have på gruppens tipi. Denne skabelon skal bruges på
gruppeturen sidst på måneden.
Mødet d. 25 feb er et stille møde, hvad det præcist
indebærer må tiden vise, men en ting er sikkert det er
kun Baloos fantasi der sætter grænsen og måske også
vores!!!
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2.

Birkerød
Spirer

Sidst men ikke mindst så skal vi på gruppetur d. 22  24 feb
for at hjælpe The Royal Canadian Mounted Police med at
fange Ole Sevenfinger, Blood Mary, Fat Philip, Larry
Landscape og mange andre i den Canadiske vildmark. Dine
forældre og søskende er også inviteret til at komme om
søndagen kl. 10.00 for at hjælpe med den sidste del at
vores opklaringsarbejde. Du finder tilmeldingen i Badunen
fra sidste måned.

Vigtige datoer for ture og arrangementer:

(halvårsprogrammet findes på www.wilcken.dk/rokke/
www.wilcken.dk/rokke/)

D. 7 april

Asterix arrangement i Birkerød afholdt af
Roverne
D. 1314 april Divisionens Junior tur på Råbjerg grunden
D. 23 april
Skt Georgesdag på grunden (uddeling af
mærker)
D. 4 maj
Harry Potter søger Blå ugler NB! TILMELDING
SENEST 8. FEBRUAR
D. 5 maj
Zoo-dag
D. 26 maj
Oak City sæbekasse løb fra Farum til
Egemosecentret i Ganløse
D. 2427 juni Sommerlejr
Med spirer hilsen
Baloo, Rokke og Smil
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Birkerød
Trop

Hej Rødder!!!
Efter en forhåbentlig glimrende
Gilwell tur i slutningen af januar er
vi nu klar til at fjerne Fort Nic. Det
foregår i den første weekend. Der er
brug for både jer og jeres
forældre. I har sikkert allerede
meldt jer, men hvis I ikke har så
skynd jer at gøre det.
Det er lidt vemodigt at skulle sige
farvel til Fort Nic som har tjent os
godt i mange år, men den er desværre i
så dårlig stand at den ikke er værd
at beholde.
Nu skal vi blot have skaffet ca.
1.5 million til en ny hytte.
HJÆLP OS!
Jeg håber virkelig i har fået trænet
noget morse. Ellers må dette indlæg
virkelig være belastende.
I februar skal vi prøve noget helt
nyt. Månedens emne er nemlig
internationalt, men samtidig er det en
træning i at planlægge, udføre
og evaluere et patruljemøde. I skal

14

1.

Birkerød
Trop

nemlig arrangere møder for
hinanden. PLAerne får nærmere
instrukser.
Jeg håber i nåede at lave
rygmærkerne færdige i januar.
Hvis ikke må i sige til. Så vil vi
prøve at få lidt plads til det til
marts.
Til sidst vil jeg sige tak for et
forhåbentlig godt
grupperådsmøde den 30.
januar. I skrivende stund kan jeg
jo kun gisne om hvordan det gik.
Jeg håbede i klarede børnepasningen
med glans.
Fort Nic nedrives Lørdag den 2. og
søndag den 3. 10:0016:00
TropsmødeOnsdag den 6. februar
PLAM
Onsdag den 27. februar
Næste Tropsmøde Onsdag den 6.
marts
Husk at melde afbud!!! Staben
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Praktik på Flyvestation
Skalstrup
Her kommer min historie om mine oplevelser som jeg havde som praktikant på eskadrille
542, Flyvestation Skalstrup. Som de fleste nok ved har jeg i uge 4, år 2001, været i praktik i
flyvevåbnet.
Jeg kan med det samme understrege at de oplevelser jeg havde i eskadrille 542 flyvestation
Skalstrup har jeg haft som praktikant.
Jeg og 39 andre praktikanter mødte op på Skalstrup flyvestation tidligt mandag morgen D. 22
Januar år 2001, vi blev indkvarteret og fik udleveret udstyr som f.eks. støvler, tøj, kasket osv.
Da vi alle 39 praktikanter havde fået udleveret udrustning blev vi kørt af militærlastvogne
hen til de stuer hvor vi alle skulle sove. Det var firemands stuer med fire senge og fire skabe
samt et toilet.
Vi blev delt i delinger med gennemsnitligt 4 i hver, i min var vi 3.
Hver gruppe var på fire, gruppen 1, 2, 3 og 4. Jeg var i gruppe 3 stue.
Grupperne fik hver deres Sergent. Jeg og min gruppe fik Sergent K.E Olsen. Vores fælles
instruktør var: Seniorsergent C. S. Rose.
Om aftenen samme dag var der præsentation af hinanden så man vidste lidt om hinanden.
Jeg skulle og blev udspurgt af Rico Mortensen. Det tog sin tid, men godt var det.
Det var sådan at hver morgen når vi stod op kl. 06.00 hver morgen var der morgen løb på 2
km, lave armstrækkere og andre morgen øvelser og så 2 km tilbage ind og skifte og så ud på
geled. Her blev vi undervist i: førstehjælp, skydning, teori og om uddannelser i det danske
forsvar.
Dagene op til den store øvelse på flyvestation Værløse gik godt, have lidt småtravlt men vi
tog det meget roligt. Hver nat var der natbevogtning som skulle holdes af os.
Jeg havde nattevagt Tirsdag og Torsdag, jeg have midt om natten fra 02.00 til 03.00 hvor
man skulle ud og gå hver 10 minut, det var bitterligt koldt.
Så blev onsdag til den store øvelse på flyvestation hvor vi alle hoppede op i vognene og blev
kørt til flyvestation Værløse hvor vi fik en rundvisning på eskadrille 721 og 722 hvor
Danmarks redningseskadrille står. Da vi så var færdige med det blev vi kørt ud for enden af
en landingsbane bag ved flyvestationen.
Her fik vi udleveret mad, drikke og alt andet som vi skulle bruge senere hen på aftenen.
Bagefter spiste vi mad.

16

Praktik på Flyvestation
Skalstrup
Samtidig med det fik vi også lejligheden til at se et Herkules C-130 fly lette fra
landingsbanen.
Da det blev aften og jeg og kammerat havde taget den næste vagt blev vi alle samlet. Vi var
delt op i to store telte med omkring 18 stykker i hver. Vi blev smurt ind i sløringscreme, og
fik informationer om øvelsen. Deling 3 som jeg var i blev sendt af sted først.
Vi spurtede af sted sammen vores chef sergent Olsen i første omgang smed vi os ned på
grund af engelske råb fra engelske jægersoldater.
Da de var smuttet sneg vi os videre med en båre, en gruppefører og en sygeplejer.
Vi skulle finde vores ammunitionsvogn som var blevet overfaldet af fjendtlige soldater.
Det lykkedes os at finde det, vi delte de få håndvåben der var, et maskingevær og et par
geværer.
Vi delte os og ventede til „fjenden“ kom, lidt efter kom de og da de var tæt nok på skød vi.
Vi tjekkede vognen alle var „døde“. Vi drog så videre til et minefelt som „fjenden“ have
lagt, vi fik ryddet det og drog så hjem til vores lejr. Jeg have fået førstehjælpetasken og den
var kraftstejlme tung. Og menig Olsen som var nogenlunde alder med mig var bag ved mig
da jeg så sergent Olsen tænde noget og derefter smide det og så sagde det: BANG!
Så lå menig Olsen der og skreg fordi hun fået noget som gjorde hun havde fået et hul og så
blødte det, egentlig var der jo ikke sket noget det var en øvelse men vi gav alligevel menig
Olsen forbinding på og lagde Olsen op på båren og da jeg løftede hende op, så blev det
værre, hun var tung.
Morgenen efter øvelsen sad vi igen i vogne tilbage til Skalstrup, vi var trætte og møre.
Dagen forløb med rengøring og aflevering af taske som vi havde fået leveret dagen før.
Om aften så vi film. Om fredagen den sidste dag gjorde vi rent i stuen og var iført civilt tøj.
Jeg var glad for ugen der var gået. Jeg var glad. Klokken nærmede sig 13.00 og så var vi 39
praktikanter igen på Roskilde station og var klar til at tage hjem igen, seniorsergent Rose
sagde nogle ord og farvel. Jeg tog glad og træt hjem.
Nu året efter praktikforløbet mindes jeg min tid som „rekrut“ i flyvevåbnet.
Jeg må sige jeg har fået meget større viden omkring forsvaret end jeg havde før.
Og dels har jeg også udviklet mig som spejder her i 1. Birkerød, jeg har lært en masse om
overlevelse og en masse andet som jeg måske kan få brug for senere hen i mit civile liv
.
Michael, Tropsspejder i Mohawk.
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ADRESSELISTE

Ravnsholt divisions hjemmeside: www.ravnsholt.dk

1. BIRKERØD GRUPPE
Hjemmeside: www.1b.dk

2. BIRKERØD GRUPPE
Hjemmeside: home13.inet.tele.dk/spejder

Ulveflokken:
Jeppe Sandholt (Akela)
45 81 74 46
Annemette Grøndahl Jensen (Raksha)
32 58 71 22 / 51 70 92 91
Kasper Munk (Balloo) 3258 7122/ 2399 1299

Blåmejser:
Marianne Carlson
Rikke Rønnest (Fia)
Marie Jenstrup (Era)
Naja Krogh Christensen (Prop)

Juniorflokken:

Spirer (juniorer):
Charlotte Frost (Rokke)
47 10 16 65
Merete Rønberg (Smil) 51 94 57 37 / 39 66 57 37
Peter Zetner-Møller (Baloo)
23 25 95 21

Jens Thygesen (Kaa)
45 82 05 60
Sune Ingvardson (Bagheera) 22 47 71 52
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
Susanne Lassen 48 16 10 84/ 26 81 60 94
Mohawk:
PL: Emil Vejergang Bredvig
45 81 57 60
PA: Jonas Håkan-Mose
4582 0667
Sioux:
PL: Kristian Dreholm 2673 7622 / 4581 4905
PA: David Hansen 23 20 06 78 / 45 81 27 94
Birkerød Bjørne:
KL: Mikkel Thune

26 36 71 00

Birkerød Rover:
Kim Roland Jensen 3886 1365 / 23 60 12 23
Gruppeleder:

45 82 13 37
45 81 12 04
45 81 13 78
45 81 58 69

Troppen:
Poul Henrik Appelquist (Muvin)

45 82 04 67
arb. 33 27 43 70
Pernille Pedersen (Måne) 51 90 19 11/ 36 46 83 82
Anne Katrine Jørgensen (Vims) 36468382/29728382
Natalie Strandman (Pippi)
36 44 57 03
Ann-Kathrine Thomassen
35 24 81 28
Sine Jørgensen (Snip)
35 85 62 66
Viben:
PL : Cathrin B. Kristensen
45 82 04 68
PA : Camilla Poulsen
45 81 89 83
Glenten:
PL : Louise H. Larsen
45 81 83 24
PA : Michelle Madelung
45 81 59 00
Birkerød Bjørne:
Marie Jenstrup
Birkerød Rover:
Pernille Pedersen

45 81 13 78
36 46 83 82 / 26 83 25 02

Jens Thygesen (Kaa)

45 82 05 60

Gruppeassistent:
Grethe Holm
Gitte Rostrup (Pil)

Gruppeleder:
Helle Strøm

45 81 13 78

45 81 71 09
45 81 24 01

Hyttevagt.Matriel-Pedel:
Birger Nilausen
Michael Rom

45 81 62 12
45 81 52 47

Gruppeassistent:
Leif Nielsen (Akela)
Ulla Houmøller (Tikki)
Nora Skjernaa Hansen (Stumpe)

45 81 71 57
39 56 48 61
35 24 81 68

Gruppestyrelsen:
Formand:
Jens Rahbek
Kasserer:
Hanne Håkan

45 82 09 54
45 82 06 67

Hyttemor og -far:
Charlotte Gade og Stefan Jensen
Gruppestyrelsen:
Formand:
Vibeke Hansen
Kasserer:
Philip Dam

Bladændringer, begge grupper:

45 82 80 20

45 81 60 90
45 82 97 00

Flytning meldes til posthuset.
Andre ændringer til gruppelederen

