Bardunen
1. og 2. Birkerød Grupper
Det Danske Spejderkorps
10. årgang nr. 9

Oktober 2002

Enestående TILBUD til alle
tropsspejdere
I får nu en chance til at rejse ud i fremtiden og opleve
hvordan det er at være spejder i år 2070
·
·
·
·
·
·
·

Har man stadig lejrbål, eller sidder man rundt om
mikrobølgeovnen?
Er der mere skov til at løbe o-løb i?
Bygger man stadig med rafter, eller bruger man
plasticrør?
Sover man i telt eller i….?
Er der stadig patruljer?
Er der et spejderkorps i 2070?

Deltag i Ravnsholt Divisions
efterårsarrangement 8. til 10. November 2002
og find svarene…

Køb - salg - bytte
Hej mini
- Jeg giver min gamle (men velholdte) blå spejderuniform
(størrelse 140) væk til den, der først ringer til mig.
Ring på 45 81 65 25.
Hilsen fra Flit, Spire.

Sælges:
Til spejdere, forældre, søskende og venner i 1. Birkerød Gruppe
Kasket, mørkeblå med gruppelogo broderet i hvidt på fronten
kr. 75,T-shirt, lyseblå (herremodel) i størrelse small, medium, large,
extra large og extra extra large med gruppelogo trykt i hvidt på
venstre bryst
kr. 80,T-shirt, mørkeblå (kvindemodel) i størrelse small, medium, large
med gruppelogo trykt i hvidt på venstre bryst
kr. 80,Hvis du ønsker at købe en eller flere af de ovennævnte genstande,
kan du henvende dig til gruppelederen på tlf. 45 82 05 60 eller
på e-mail jaet@newmail.dk.

DEADLINE
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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

1.

Birkerød Ulve
H. Chr. Engelsens Flok

Hej Ulve
Fra sidste måned indførte vi i flokken en ny ting, nemlig Månedens Knob. Det er
nyt knob vi vil træne lidt på hvert møde. Og måske kan du også øve dig
derhjemme? Når så måneden er ovre kan vi det uden ad, og endda med lukkede
øjne og bag på ryggen.
I september var det dobbelt halvstik vi lærte, i denne måned er det 4-knobet.
Det er det pynte-knob, som vi kun bruger, når vi skal binde tørklædet. Hvordan
det ser ud, kan I se andet steds på siden. Tegningen er taget fra Hej Junior.
Og så skal vi på sheltertur den første weekend i denne måned (4.-5. oktober).
Alle mand skulle gerne have tilmeldt sig, når du læser dette; jeg håber i hvert fald
vi bliver flere end vi var til Birkelejr. Shelterturen bliver næsten som en hejk, da vi
selv skal gå derude med vores bagage. Men når vi først er ankommet, så skal vi
hygge os.
Fordi vi skal på tur, er der ikke møde den 3. oktober.
Efter efterårsferien er mørket så tæt på grund af, at vinteren står for døren, at vi
rykker tilbage til lokalet på Mantziusgården.
Her skal vi blandt andet lave bålkapper.

Med ulve hilsen
Mesua, Susanne, Kim og Baloo
Husk at melde afbud hvis du ikke kan komme til møde.
Vores telefonnumre står bag på Bardunen
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1.

Birkerød Juniorer
Marianne Wieses Flok

Hej løver og tigre!
Så fik vi endelig delt jer op i de nye patruljer . vi er godt i gang med
aktiviteterne i sø og vandaktiviteterne, som I kan se er der små ændringer
i programmerne i forhold til ½ års programmet det er bland andet fordi vi
har besluttet blandt lederne at:
“Rigtige 1. Birkerød juniorer bliver på grunden til efterårsferien”
desuden skal vi have møde den 24. oktober alligevel ellers er der for
lang pause med efterårsferien.
En spændende ting vi skal lave her i efteråret er små modeller af en
lejrplads til Jens når han skal på verdensspejderlejr.Vi skal finde ud af
hvad vi vil lave af minimodel et telt et køkkenbord et affaldsstativ eller
andet.
Torsdag den 3. oktober Orienteringsløb HUSK HUSK lommelygte.
(duelighedstegn Krop og sundhed)
Torsdag den 10. oktober Sidste møde på grunden vi slutter med lejrbål
og grillspyd (duelighedstegn Krop og sundhed)
Torsdag den 17. oktober Efterårsferie
Torsdag den 24. oktober Førstemøde i lokalet på Mantiusgården Vi
spiser naturen og prøver at lave vores eget syltetøj(duelighedstegn Krop
og sundhed).
Torsdag den 31. oktober Minilejrpladsmodel (Juniorprøve)
Patruljeleder og assistenter skal på tur 25. til 27 oktober nærmere
følger.
Bagheera, Lasse, Sikker, Mads og Mette

4

Gruppelederen har ordet

1.

Birkerød
Gruppe

I begyndelse af juni måned gennemførte gruppeledelsen en måling af
spejdernes holdning til spejderarbejdet i gruppen. De svar, som spejderne gav
på de fem spørgsmål, som blev stillet i målingen, varierede meget, lige fra et
kort ja eller nej til en længere uddybende bemærkning. Ved behandlingen af
spejdernes svar var der især tre forhold, som sprang i øjnene, nemlig drilleri,
kammeratskab og ledere.
Forholdet vedrørende drilleri drejede sig om, at der til tider er for meget
drilleri drengene imellem. Der var ifølge nogle af svarene nogle spejdere, som
ikke kunne forstå, når grænsen for deres drilleri af andre var nået. Forholdet
vedrørende kammeratskab drejede sig om, at det generelt var godt på tværs af
alle patruljerne og af alle grenene, men at det til tider kneb lidt med
kammeratskabet inden for den enkelte patrulje. Med til forholdet vedrørende
kammeratskab hørte også, at mange af spejderne gav udtryk for, at de gerne
vil have lov til at tage kammerater, som ikke er spejdere, med til deres møder.
Forholdet vedrørende ledere var meget blandet. Det gik lige fra, at lederne
var forskellige, til at lederne tilrettelagde og gennemførte nogle gode
arrangementer og ture. Det centrale budskab i dette forhold var, at lederne er
nogle væsentlige personer i spejdernes tilværelse, og at godt spejderarbejde
kommer af gode ledere.
Gruppeledelsen har drøftet svarene i almindelighed og de tre nævnte forhold i
særdeleshed, og de enkelte ledere har taget dem til sig i deres arbejde i
grenene. Der er ikke tilstrækkelig plads her til at give en grundig
tilbagemelding på de tre nævnte forhold, men jeg vil alligevel knytte en enkelt
bemærkning til hver af de tre forhold: Drilleri - drilleri kan accepteres, så
længe det er godmodigt, men går det for vidt, vil der blive grebet ind. Skulle
drilleriet gå over i egentlig mobning, vil der blive grebet hårdt ind.
Spejderbevægelsen har principielt plads til alle, nemlig til alle, som vil
fællesskabet, men er der nogle få, som ikke vil fællesskabet, og som
ødelægger det for de mange, er der i sidste ende ikke plads til dem.
Kammeratskab - kammeratskab er vigtigt, og det skal til stadighed styrkes og
udbygges. Svækkes kammeratskabet i en patrulje, må patruljen indledningsvis
søge at finde veje, som fører til, at det atter bliver godt. Lykkes det ikke, kan
en løsning være, at patruljens sammensætning bliver ændret. Kammerater –
spejderne er altid velkomne til at tage kammerater, som ikke er spejdere, men
som er interesserede i at opleve spejderlivet, med til møder, arrangementer og
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Birkerød
Gruppe

ture. Spejderne er altid velkomne til at gøre deres ledere opmærksomme på,
hvis der er en aktivitet, som de mener er særlig velegnet til at have kammerater
med til, så spejderne og lederne i fællesskab giver spejdernes kammerater en
god oplevelse og et godt indtryk af spejderbevægelsen. Ledere - det er et
uomtvisteligt faktum, at godt spejderarbejde kommer af gode ledere. Det er et
forhold, som ligger alle lederne på sinde, og som den enkelte leder arbejder
med hele tiden for at blive endnu bedre. Til dette arbejde har den enkelte
leder brug for løbende tilbagemeldinger på de ting, som han gør. Det får han
af sine kammerater i gruppeledelsen, og det får han af sine spejdere.
Bemærkningerne til de tre forhold er på ingen måde fyldestgørende, så er der
nogle, som gerne vil have en grundigere tilbagemelding på målingen, er de
velkomne til at kontakte mig, så vi kan få en snak.
Og nu til noget helt andet. Planlægningen af sommerlejren i 2003 i Norge
fortsætter. Gruppeledelsen har fået en kontakt til et norsk busselskab, som
kører billige turer mellem Norge og Danmark om vinteren, og nu skal det
undersøges, om det også kører billige turer om sommeren. Tilmeldingerne er
begyndt at dumpe ind gennem brevsprækken, og pengene er også begyndt at gå
ind på opsparingskontoen. Det samme er nogle beløb, som spejderne har tjent i
løbet af året, herunder et større beløb indtjent på årets Roskilde Festival.
Disse beløb skal hjælpe til at nedbringe omkostningerne til turen. Har I ikke
fået tilmeldt Jer endnu, så har I stadig muligheden for at sende Jeres
tilmeldinger til mig. I skal unde Jer selv oplevelsen af at være midt i naturen i
de norske fjelde. Det er en oplevelse for livet!
Nogle, som får en oplevelse for livet, er de 140 danske spejdere og
spejderledere, som om godt tre måneder rejser til Thailand for at deltage i
Den 20. Verdensjamboree. Da jeg er så heldig at være blandt dem, vil jeg
gerne dele mine oplevelser i forbindelse med jamboreen, som er noget af det
ypperste en spejder kan opleve, med Jer. I næste nummer af Bardunen vil jeg
indlede med at fortælle Jer om nogle af de mange forberedelser forud for
turen.
Med ønsket om en måned med glæde ved træernes
mange farver og fugletrækkene over himlen
Jens
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1.

Birkerød
Gruppe

Fem spørgsmål til eftertanke og refleksion – sammendrag
1. Hvad synes du er godt ved at være spejder i 1. Birkerød Gruppe?
- Arrangementerne er gode, men der må gerne være dobbelt så mange
lejre. (ulv)
- Turene er sjove, og lejrene er gode, men der kunne godt være nogle
flere, gerne til Norge og Sverige. (junior)
- Der må gerne være flere lejre. (junior)
- Arrangementerne er gode, men de ligger ikke så spredt. Lejrene er
også gode, men der kunne godt mangle lidt fri leg. (junior)
- Der er nok ture. (junior)
- Flere lejre, tak! (spejder)
- Turene er gode. Der er bare ikke nok! (spejder)
- Sammenholdet i grenen er godt, men ikke i patruljen. (ulv)
- Patruljerne virker fint, men der kunne godt blive byttet lidt rundt på
patruljerne. (junior)
- Sammenholdet i min patrulje er rigtig godt. Vi hjælper hinanden.
(junior)
- Jeg synes, det er godt. Alle er rigtig søde. (junior)
- Når man sammenligner med andre grupper, så lærer vi det hele meget
bedre og hurtigere - det er nok lederne. Det er også godt, at der ikke
bliver sparet på noget. (junior)
- Det hele! (junior)
- Alt ved at være spejder. (junior)
- Spejderarbejdet og lederne. (junior)
Nøgleord 1:
- Sammenhold.
- Ledere.- 2. Hvad synes du er mindre godt ved at være spejder i
1. Birkerød Gruppe?
- Jeg synes slet ikke, at der er for mange ture. (junior)
- Der må gerne være lidt flere ture. (junior)
- Der har været lidt drilleri. (junior)
- Der har været nogen, der er blevet drillet, og derfor ikke været så
glad for at komme. (junior)
- Nogle gange holder banden ikke godt nok sammen. (junior)
- Jeg kommer ikke så godt ud af det med X. Han vil bestemme det hele,
føler jeg. (junior)
- Der er for mange, der ikke kommer. (junior)
- At lave A-bukke. (ulv)
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Birkerød
Gruppe

Der er ikke noget dårligt, tværtimod. (junior)
Det er ikke så sjovt, at lederne er så forskellige. (junior)
At jeg ikke har tid til andet. (spejder)

Nøgleord 2:
- Drilleri.
- Manglende sammenhold.
- Ledere.- 3. Hvad får dig til at blive ved med at være spejder i 1.
Birkerød Gruppe?
- Masser af ture. (spejder)
- Kammeraterne! (ulv)
- Min patruljeleder får mig til at blive ved. (ulv)
- Mine patruljekammerater er søde og dygtige, især patruljeassistenten
er dygtig. (junior)
- Min patruljeleder er god nok. (junior)
- Det er mest dem fra den anden patrulje, som får mig til at blive ved
(junior).
- Det er sjovt. (ulv)
- Det er sjovt og lærerigt. (junior)
- Det hele! (junior)
- Lederne får mig til at blive ved. (junior)
- Lederne. Og at jeg får nogle gode oplevelser. (junior)
- Staben, arrangementerne og festerne. (spejder)
Nøgleord 3:
- Kammerater.
- Gode oplevelser.
- Ledere.- 4. Hvad kunne få dig til at holde op med at være spejder i
1. Birkerød Gruppe?
- Der er for mange lejre og ture. (spejder)
- Der er for mange lejre. (spejder)
- Nogle af mine patruljekammerater kunne få mig til at holde op.
(ulv)
- Mine patruljekammerater kunne en gang imellem få mig til at overveje
at holde op. (junior)
- Jeg ville holde op, hvis jeg blev drillet med min hudfarve. Det har jeg
prøvet, men bare ikke her. (junior)
- Jeg synes ikke om min patruljeassistent, X. (junior)
- Min patruljeleder er nu ikke så dum endda. (junior)
- Hvis Y og Z holder op, så vil jeg også stoppe. (junior)
- Svømning på elitehold. (junior)
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Hvis vi ikke laver noget. (junior)
Når vi ikke laver noget. (spejder)
Specielt da vi havde L (ekstern leder), fordi vi da tit bare skulle
rende rundt og lege for os selv. (junior)

Nøgleord 4:
- Manglende sammenhold.
- Ledere.- 5. Hvad synes du, at vi skal gøre for at få flere spejdere
i 1. Birkerød Gruppe?
- Vi kan vise venskab. (ulv)
- Vi kunne hjælpe folk i Birkerød. (junior)
- Vi kunne lave flere markeder. (junior)
- Vi kan arrangere noget mere, hvor folk ser os som spejdere. (junior)
- Vi kan reklamere, hvis vi har penge nok. (junior)
- Vi kan reklamere noget mere. (spejder)
- Vi kan sætte plakater op på skoler. Vi kan gøre os mere synlige i
Birkerød, for eksempel i Hovedgaden. Jeg ser hele tiden FDF. Kan vi
ikke lave boder med æbleskiver og lodder i Hovedgaden, sådan at vi
også kan tjene nogle penge. (junior)
- Vi kunne lave nogle flere arrangementer, hvor vi må tage en med, som
ikke er spejder. (junior)
- Vi kan få vores venner til at gå her. (junior)
- Det vil være fedt at få nogle nye venner. (junior)
Nøgleord 5:
- Reklame.
- Venner.

Undersøgelse vedrørende spejdernes holdning til spejderarbejdet
Af Martin Michael Hansen, spejder i Mohawk
Vær hilset alle spejdere og ledere i 1. Birkerød Gruppe!
For knapt et år siden, spurgte jeg Jens, vores gruppeleder, om vi ikke kunne
lave et spørgeskema til spejderne, hvor vi spurgte dem om deres holdning til
spejderarbejdet og spejderlivet i 1. Birkerød Gruppe. Jeg troede ikke, at Jens
ville sige jo, men det gjorde han, for han havde selv gået og tænkt på noget
lignende. Jeg gik derfor straks i gang med at udfærdige nogle spørgsmål.
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Arbejdet var både utrolig skægt og spændende, og jeg fik en masse
erfaringer som spejder. Efter flere forsøg og med breve frem og tilbage til
Jens, nåede jeg frem til et resultat, som kunne bruges og udleveres til
spejderne.
Efter at spejderne havde svaret på spørgsmålene, samlede jeg deres svar
sammen, læste dem igennem og overgav dem med mine bemærkninger til Jens.
Jeg har haft mulighed for at læse Jens’ indlæg i denne måned igennem, og jeg
vil gerne knytte nogle kommentarer til de ting, som han skriver:
Jeg vil starte med drilleriet mellem drengene, især hos juniorerne, altså de
gamle juniorer. Jeg kan med det samme sige, at jeg selv til tider har oplevet
drilleri mellem drengene. De, der blev drillet, gav tit udtryk for, at deres
grænse var nået. Jeg synes, at der desværre er lidt for meget drilleri, og jeg
synes, at det er synd, at den ene part bliver ved med at drille, når den anden
part har sagt stop. Jeg er helt enig med Jens i, at drilleri kun kan accepteres,
så længe det kun er for sjov. Jeg håber, at lederne får gjort noget ved
drilleriet, så det bliver ved med at være sjovt at være spejder.
Så er der kammeratskabet. Inden jeg tog ”orlov” fra spejderne for at komme
på højskole, oplevede jeg et rigtig godt kammeratskab, og det synes jeg kun er
herligt! Jeg synes også, at vores spejdere skal være mere end velkomne til at
tage drenge, som ikke er spejdere, med til et møde eller to, til ture og
arrangementer og til andet, som nu måtte vedrøre spejderlivet. Et godt
kammeratskab er altid vigtigt! Det vigtigste af alt er, at man kan enes om
tingene, sige sin mening og snakke om tingene i stedet for at råbe ad hinanden.
Råber man ad hinanden, så kommer man ikke rigtig nogen vegne, og det er jo
ikke så godt.
Til slut er der lederne. Her er jeg ikke helt enig med Jens. Jeg synes, at de
mennesker, for eksempel forældre eller andre, som ønsker at blive ledere i en
af vores grene, først skal starte som leder i en af grenene og derefter
begynde på selve uddannelsen som leder. De skal have noget erfaring, inden de
begynder på deres uddannelse. Sådan ser jeg lederne i 1. Birkerød Gruppe.
Jens har helt ret i, at vores ledere gør alt, hvad de kan for at blive bedre, og
at de også gør, hvad de kan for, at spejderne har det godt. På den måde opstår
der et godt kammeratskab mellem lederne og spejderne.
Til allersidst sender jeg Jer alle sammen en hilsen herfra min højskole på Fyn.
Jeg glæder mig til at se Jer igen, når jeg vender tilbage i januar 2003.
Med spejderhilsner fra
Michael
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Hej Rødder!!!
Så er vi nået til oktober måned. I september påbegyndte I et tolv timers
førstehjælpskursus, hvor Lasse underviste jer.
I burde nu have været de første undervisningsgange igennem. Resten vil blive
gennemført her først i oktober. Datoerne har I aftalt med Lasse og de kan ses på
hjemmesiden hvis I skulle have glemt dem. Husk at melde afbud til Lasse hvis I ikke
kan komme.
Månedens emne i oktober er orientering. Jeg ved godt I ikke har helt så mange
almindelige møder pga. første hjælps kurset og efterårsferien, men mon ikke I alligevel
kan nå at lære en del.
I vil i hvert fald blive testet lidt til tropsmødet.
Nu vi er ved tropsmøderne er det værd at bemærke at der IKKE er tropsmøde første
onsdag i oktober. Til gengæld er der tropsmøde sidste onsdag i oktober og PLAM er
så rykket til næstsidste onsdag.
Tropsmødet onsdag den 30. oktober foregår ved Hyrebakken. Vi mødes ved Tkrydset midt i H3 på Krak side 85. Bemærk at det starter allerede kl. 19:00. Det vil være
en god ide hvis I enten cykler samlet, eller får lift af forældre derud og hjem igen.
Sluttidspunktet kender jeg endnu ikke, men hvis I får et lift af nogle forældre kan de jo
bare få besked når I ankommer om hvornår det er slut. Cykler I er det jo ligegyldigt
hvad tid det slutter. Mit bedste gæt er ca. 21:30.
Husk lygter og kompas. Det vil være mørkt under en stor del af løbet.
Det løb vi deltager I er IKKE arrangeret af os i staben, men er et løb for alle
divisionens tropsspejdere, så der bliver en del at kæmpe for. Man løber enten
enkeltvis eller 2 sammen, og der er 3 forskellige sværhedsgrader af løb, så der er lidt
for alle. Derudover er der præmier til de bedste, så det kan svare sig at stramme sig
an.
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Oktober er også måneden hvor vi sender vores PLA’er på kursus, så når de
kommer hjem burde de være super PLA’er. Kurset foregår i efterårsferien. Vi vil i
hvert fald prøve at sørge for at de også kommer til at bruge noget af alt det de
lærer.
Derudover har vi en lille PLA-tur i starten af måneden hvor vi tager fat i dem for
at få det hele til at fungere super godt. Det er altid svært når der kommer helt nye
PLA’er, og det er det for 3 ud af 4. Kun Jonas har været PA før han bliver PL.
Grunden til at skriver dette er fordi jeg ved at der i hvert fald i den ene patrulje
har været lidt problemer, hvor nogle af de nye ikke helt er faldet til endnu. Det er
blandt andet dette vi vil sørge for at få styr på.
Vi havde dog allerede før sommerferien besluttet os for et sådant PLA
arrangement, fordi vi viste at det ville volde lidt problemer med så mange nye på
en gang som skal falde til, samtidigt med at PLA’erne bliver oplært.
Dette er ikke ment som en kritik af PLA’erne. Måske mere af os selv i staben, som
burde have haft mere kontakt til PLA’erne, men desværre måtte vi aflyse nogle
PLA-møder pga. sammenfald med vores øvrige spejderaktiviteter. Beklager.
Nu har vi i hvert fald taget fat på sagen og jeg håber at alle de nye snart vil føle
sig som en del af troppen.
PLA-tur Datoerne er aftalt med PLA’erne. Se nettet.
2. oktober
Der er IKKE tropsmøde denne dag.
PLAM Onsdag den 23. oktober på lokalet. Kun for PLA’er. Ligger en uge før
normalt.
Tropsmøde
Onsdag den 30. oktober ved Hyrebakken kl. 19:00 (Bemærk
tidspunktet)
Husk at melde afbud!!!

Staben
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Birkerød
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Kære Blåmejser!
I oktober måned skal vi arbejde med temaet ”klar dig selv”. Dette
omhandler bl.a. at vi skal lære 1. hjælp. Hvad skal man f.eks. gøre hvis
en patrulje kammerat kommer til skade? Hvordan ringer man til
ambulancen?
Vi skal også se hvor gode I er til at bruge Jeres sanser og prøve at sætte
os ind i hvad det vil sige at mangle en sans. Hvordan klarer man sig så?
Derudover har vi jo også en masse nye blåmejser som skal døbes og
have et spejdernavn og deres spejdertørklæde.
Husk at fra oktober af holder vi møderne i hytten bag ved
Parkvejskolen, dvs. fra torsdag d. 3 oktober.
Grundet efterårsferien er der ikke møde torsdag d.17/10.
Husk også at have varmt og praktisk tøj med til møderne. Selvom vi nu
holder møderne i hytten prøver vi stadigvæk at være udenfor så længe
det er muligt.
Og så til sidst: Husk at melde afbud hvis du ikke kan komme.

Med stor mejsehilsen
Marianne
4582 1337

Fia
5190 1204

Prop
2670 5869

Era
4581 1378
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2.

Birkerød
Spirer

hej alle I søde spirer!
Så er det blevet Oktober måned og der skal ske meget sjov,
Bla skal vi være vandhunde for en aften, finde ud om hvor
meget I kender jeres by
Så kom og vær med det bliver ikke kedeligt.
7/10: Jubbiiiiii vi skal i DGI-byen og lege vandhunde, kom
og vær med, og se om jeres ledere tør det der med vand????
OBS: Mødet bliver forlænget fra kl 17- 21.
Besked følger.
14/10: Så er der efterårsferie det betyder at der intet
møde er. (ØV)
21/10: Så skal vi finde ud af hvor meget I kan huske om
jeres by, så det er om at ligge hovederne i blød og huske
tilbage.............
26-27/10: Så skal vi på juplat en week-end for alle spirer,
der skal rykke op efter sommerferien.
Kom og vær med... det er sjovt.
28/10: Så skal der være SJOV I GADEN der kommer til at
ske alt lige fra t-shirtstryk, lav patruljens egen vingummi og til at
lave stearinlys.
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En stort oktober hilsen fra:
Rokke, Smil, Baloo og Tubbi.

Birkerød Trop
Tobit

2.
½

z@ Svaler!

I næste måned har vi programmerne:
- Knob.
- Orientering.

Husk: Tropsmøde d. 30/10-02.
Og tilmelding til efterårsarrangementet
Husk Husk: At melde afbud hvis i ikke kan komme!!!!!!
Pip hilsen …|…_|._..|.|_.||
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Birkerød Trop
Tobit

2.
Hej Musvitter!

Først og fremmest er stort velkommen til de 3
nyoprykkede!
Endnu er spejderår er startet, og vi lagde godt ud med
signalering. Her i oktober måned skal vi tage et
mærke. Puslespilsmærket, mere konkret. Derudover
slutter vi af med lidt orientering og signatur, ja, man
må vel tage det sure med det søde, men så er vi også
forberedte til Efterårsarrengementet i november.
I denne måned har vi en fødselsdag i patruljen. Sarah
fylder nemlig 14 år, så et stort tillykke til hende.

Jeres hengivne, Sarah og Anne-Marie.
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ADRESSELISTE

Ravnsholt divisions hjemmeside: www.ravnsholt.dk

2. BIRKERØD GRUPPE

1. BIRKERØD GRUPPE

Hjemmeside:
spejder
ML:Kasper Munk (Baloo) 32 58 71 22 / 23 99 12 99 Blåmejser:
Hjemmeside: www.1b.dk
Ulveflokken:
MA:Jeppe Sandholt
MH:Susanne Jensen
MH:Mette Kjær (Messua)

Juniorflokken:

45 81 74 46 / 26 36 74 46 Marianne Carlson
45 82 40 68 / 22 53 95 85 Rikke Rønnest (Fia)
45 82 11 33 Marie Jenstrup (Era)
Naja Krogh Christensen (Prop)

JL:Mette Kjær (Messua)
45 82 11 33
JA:Sune Ingvardson (Bagheera)
22 47 72 52
JA:Lasse Arnsdorf Pedersen (Toomai)
45 81 04 07
JA:Mads Rønnest (Phao) 45 81 12 04 / 26 22 97 21
JA:Sikker Rosendal (Thuu) 45 81 89 38 / 27 36 07 70
JH:Michael Hansen (Addax) 45 8143 39 / 6135 93 10

Troppen:
TL:Jakob Braad
45 82 42 70 / 29 72 42 70
TA:Rune Jørgensen
26 83 98 81
TA:Susanne Lassen
45 82 40 68 / 22 53 95 85
TA:Lasse Nielsen
45 81 71 57 / 26 14 10 28
Mohawk:
PL:Jonas Håkan-Mose 45 82 06 67 / 22 95 16 91
PA:Jeppe Arnsdorf Pedersen 45 81 04 07 /27 42 62 88
Sioux:
PL:Mads Nilausen
45 81 62 12 / 22 95 63 03
PA:Andreas Esmann-Jensen45 81 27 94 / 27 30 24 40

Birkerød Bjørne:
KL: Mikkel Thune

Birkerød Rover:
Jens Thygesen (Kaa)

Gruppeassistent:
Grethe Holm

Hyttevagt.Matriel-Pedel:

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

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

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 / 29 72 83 82
Natalie Strandman (Pippi)
36 44 57 03
Sine Jørgensen (Snip)
35 85 62 66
Musvitten:
PL: Anne-Marie Appelqvist
45820467
PA: Sarah Celine Schannong
45822258
Svalen:
PL: Nina Mørch Pedersen
45811824
PA: Katrine Haupt Larsen
45818324
PA: Anne-Cathrine Skriver-Møller
45814600

Birkerød Bjørne:

26 36 71 00 Marie Jenstrup
ubesat Birkerød Rover:
Pernille Pedersen

Gruppeleder:

Birger Nilausen
Michael Rom

home13.inet.tele.dk/

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

45 82 05 60 Gruppeleder:
Helle Strøm
45 81 71 09

45 81 13 78

Gruppeassistent:

Leif Nielsen (Akela)
Ulla Houmøller (Tikki)
45 81 62 12 Nora Skjernaa Hansen (Stumpe)
45 81 52 47 Hyttemor:

Gruppestyrelsen:

Helle Larsen

Formand:
Jens Rahbek
Kasserer:
Hanne Håkan

Gruppestyrelsen:

45 82 09 54 Formand:
Vibeke Hansen
45 82 06 67 Kasserer:
Philip Dam
Bladændringer, begge grupper:
Flytning meldes til posthuset. Andre ændringer til gruppelederen

45 81 71 57
39 56 48 61
35 24 81 68
45 81 83 24

45 81 60 90
45 82 97 00

