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1. og 2. Birkerød Grupper
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10. årgang nr. 11

December 2002

2. Birkerød Gruppe

Sæt allerede kryds i kalenderen nu, så går du ikke
glip af gruppeturen d. 21.–23./2 2003 på Colleruphus.
Fredag aften skal alle af huse fra 2. Birkerød gennem Rudeskov
enten på den ene måde eller en lidt mere sjov måde.
Lørdag er temaet: Jagten på en god historie, hvor I skal forestille
jer, at I skal være journalister. I skal lave sports indslag, skrive
sange, modeopvisning og ikke mindst reklame. For hvem vil ikke
være med til at lave et forslag til en reklame for “Familien Tomsen”
eller “Harry”.

Så sæt det store

i kalenderen allerede nu!!!!!

Vi mangler:
 Forældre til at handle ind og lave mad til os.
 Køre blåmejsernes bagage fredag aften fra Birkerød
til Colleruphus.
På gensyn på gruppeturen
Juniorlederne
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Æressiden

Tillykke siger vi alle til :
November
02-11
06-11
11-11
11-11
14-11
17-11
18-11
21-11
23-11
30-11

Kaska
Nine
Dino
Sola
Banzi
Pippi
Sika
Dumle
Bimbo
Bom
Smut

18
24
10
20
12
26
13
18
18
17
13

år
år
år
år
år
år
år
år
år
år
år

December
06-12
09-12
09-12
11-12
12-12
12-12
14-12
15-12
18-12
21-12
25-12
26-12
28-12

Rolf
Fnis
Susanne L.
Pluto
Snuffi
Michael
Kristian
Blip
Morten
Ferao
Jesper F.N.
Lærke
Era
Gigo

26
12
22
17
8
18
17
11
13
10
26
26
21
11

år
år
år
år
år
år
år
år
år
år
år
år
år
år

(x spejderår)
(13 spejderår)

(5 spejderår)
(9 spejderår)
(5 spejderår)
(2 spejderår)
(x spejderår)
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Har du en musiker i
maven?

I Allerød-Spejdernes Tamburkorps og Brass-Band har vi lige nu plads
til DIG, hvad enten du gerne vil spille tromme, fløjte eller horn. Du
behøver ikke at kunne spille i forvejen, for vores instruktører står klar
til at give en hjælpende hånd med spilleriet, så du snart kan komme med
ud at marchere sammen med os.
Vi har masser af aktiviteter på programmet. Hvert år deltager vi på
Orkesterstævne i 5 dage i efterårsferien. Desuden har vi ca. 15
spillearrangementer og min. 2 øveweekender om året. Derudover tager
vi nogle gange på større ture og lejre i sommerferien.
Lyder det som noget for DIG, og er du 8 år eller mere, så vil vi gerne
invitere dig og dine forældre til et informationsmøde tirsdag d. 25.
februar 2003 kl. 18.30-20.00 på Ravnholtskolen, Blok Ø, Søparken 1,
3450 Allerød. Hvis du har lyst til at høre os spille, er du velkommen til
at kigge forbi, når vi holder 30-års fødselsdagsskoncert i Allerød
Centrum lørdag d. 22. februar 2003 kl. 13.00.
Vil du vide mere, så kontakt orkesterleder Julie Gry Rasmussen på tlf.:
38 33 19 20 og mail: alleroedtbk@tambournet.dk eller musisk leder
Pernille Makholm på tlf.: 36 17 66 80. Du er også velkommen til at kigge
ind på vores hjemmeside www.tambournet.dk/alleroedtbk.
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Vi glæder os til at se dig!

Spejdernes juletræssalg på Vasevej
Køb dit juletræ hos spejderne på Vasevej!
Du finder os ved børneinstitutionen Abildgården, Vasevej 72.

Vi sælger rødgran til kr. 55,-/meter og
nordmannsgran til kr. 120,-/meter.
Vi sælger træerne:
- lørdag den 7. december klokken 10-16
- lørdag den 14. december klokken 10-16
- søndag den 15. december klokken 12-16
- lørdag den 21. december klokken 10-16
- søndag den 22. december klokken 12-16
- eller så længe vi har træer på lager!
Vi bringer solgte træer ud på alle salgsdage efter lukketid.
Udbringning af solgte træer koster kr. 30,- pr. træ.

Med venlig hilsen
Spejderne i 1. Birkerød Gruppe
Det Danske Spejderkorps
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20. verdensspejderjamboree i Thailand – forberedelserne
”Sawasdee!” betyder “vær hilset!” på thailandsk. Det er den hilsen,
som spejderne vil blive budt velkomne med, når de ankommer til lejrpladsen. I løbet
af de tolv dage, hvor spejderne bor i lejren, vil de blive budt velkomne på mange
forskellige sprog, når de går på besøg i hinandens lejre og i de forskellige landes
nationale hovedkvarterer. De nationale hovedkvarterer kan sammenlignes med
ambassader, hvor de enkelte landes ledere tager imod andre landes spejdere og
ledere for at præsentere dem for landenes historie, kultur, natur og så videre, og
hvor de pågældende landes spejdere og ledere kan søge hen, hvis de har brug for
hjælp eller for en pause.
Det danske hovedkvarter består af seks ledere. Op til afrejsen har de arbejdet
med at stable en udstilling på benene, som fortæller om Danmark ud fra det tema,
som er blevet valgt for den danske delegation, nemlig ”broer”. Ud over at fortælle
om den betydning, som Danmarks geografiske placering har haft og har for landet
som en søfartsnation, og om de muligheder, som havene omkring landet giver
danskerne, så fortæller udstillingen også om livet på land. Hovedkvarteret har fået
megen støtte og megen hjælp fra alle spejderkorpsene i Danmark, i Sydslesvig, på
Færøerne og på Grønland, fra firmaer, fra turistkontorer og ikke mindst fra
spejdere og deres forældre. Hvis jeg et kort øjeblik må være lidt lokalpatriotisk,
så kan jeg fortælle om en flot miniaturelejrplads, som fem af vores drenge – to
juniorer og tre spejdere – har bygget til udstillingen på et par uger.
Miniaturelejrpladsen rummer alt det, som en traditionel dansk lejrplads skal
rumme, og alt er lavet, så det virker så naturtro som muligt med telte – håndsyede
vel at mærke! -, raftearbejder med flotte besnøringer, lejrbål og så videre.
Miniaturelejrpladsen er i skrivende stund på vej til Thailand i en container sammen
med alle de andre udstillingsgenstande, og den vil helt sikkert sætte vores gruppe
på verdenskortet, for vores internetadresse står skrevet i græsset. Jeg håber at
kunne tage et billede af miniaturelejrpladsen og sende det hjem, så I alle kan få
den at se i de rette omgivelser. Jeg håber også at kunne få den sikkert med hjem
igen, så vi kan have den stående fremme som udsmykning i vores nye hytte.
Muslimske fundamentalisters bombesprængning på Bali og Det Danske
Udenrigsministeriums efterfølgende advarsler mod at rejse til Thailand som følge
af frygt for nye terrorhandlinger mod vestlige turister har medført, at det danske
jamboreeudvalg har været nødsaget til at tage det danske kontingents deltagelse i
verdensjamboreen op til overvejelse. Som det ser ud i øjeblikket, tager det danske
kontingent afsted, men udvalget følger udviklingen nøje, for børnenes sikkerhed
går forud for alt. Set ud fra et demokratisk, vestligt synspunkt er det at gå
terroristernes ærinde, hvis turisterne holder sig væk fra Thailand. Landet er
afhængig af sin turistindustri, og hvis turisterne holder sig væk, mister den
thailandske befolkning en vigtig indtægtskilde. Befolkningen forarmes, og det kan
give næring til uro. Som voksne og enkeltpersoner vil de danske ledere ikke have
noget imod at rejse til Thailand, men når de har ansvaret for hundrede danske
børn, kommer deres sikkerhed i første række. Som sagt ser det ud til, at den
danske delegation kommer afsted, og de thailandske myndigheder gør alt - både til
land, til vands og i luften - for at sikre spejderne, mens de bor i lejren. Og mon
ikke der også findes en løsning til rundrejsen?
Jens
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Birkerød
Gruppe

Gruppelederen har ordet
I skrivende stund er de sidste vagter i forbindelse med juletræssalget
blevet fordelt blandt vores spejdere og vores forældre. Så vidt jeg har
kunnet fornemme på Eva og Susanne, som koordinerer vagterne, er de
blevet taget godt imod, når de har ringet rundt, og vagterne er blevet
taget med et smil. Det glæder mig meget, hvis det er tilfældet, og det vil
jeg gerne takke Jer alle for. Det er vigtigt, at vi kommer godt fra start,
så juletræssalget bliver en succes allerede fra i år. Med den positive
holdning der indtil nu er blevet vist fra alle sider, er vi godt på vej.
I forrige måned deltog Bjerregaard og jeg i Det Danske Spejderkorps’
gruppeforum, som blev afholdt i Odense. Formålet med dette gruppeforum
var, at repræsentanter fra alle landets grupper kunne debattere Korpsets
fremtidige struktur og fremtidige arbejde og komme med forslag til
forbedringer af bevægelsen. Det skal nemlig gerne være sådan, at
Korpset fortsætter med at være en bevægelse, som giver plads til både
traditioner og nyskabelser, og at det ikke bliver en organisation, som er
sig selv nok, og som ikke er modtagelig for nye impulser. Der kom mange
gode forslag frem, og i løbet af december vil de blive bearbejdet af det
udvalg, som arbejder med dette emne under Korpsledelsen. I begyndelsen
af det nye år, vil udvalget udsende et katalog over mulige veje, som
Korpset kan bevæge sig ad. Det er så meningen, at grupperne skal
diskutere og tage stilling til indholdet af dette katalog i løbet af
vinteren, og at de skal sende repræsentanter til et nyt gruppeforum
engang i foråret. På dette gruppeforum vil kataloget blive justeret
endelig på plads, så det kan blive præsenteret på Korpsrådsmødet, som
finder sted i november måned. Korpsrådet vil så træffe den endelige
beslutning om, hvilken vej bevægelsen skal tage. Det lyder som en lang
proces - og det er det også -, men det er en nødvendig og spændende
proces, hvis resultater vil få indflydelse på vores fremtidige spejderliv.
Jeg kunne godt tænke mig, at vi i gruppen brugte noget tid i løbet af
vinteren på at diskutere, hvordan vi ønsker, at fremtiden skal forme sig
for både vores gruppe, vores division og vores korps. Hvilke aktiviteter
skal vi have? Skal vi fortsat bære uniform? Skal vi fortsat have
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patruljer? Skal vi fortsat have ugentlige møder? Disse og mange andre
spørgsmål kunne det være meget interessant og relevant at diskutere. Jeg
kunne derfor godt tænke mig at holde et møde, hvor både spejdere,
seniorer, rovere, ledere og forældre kunne deltage, og hvor de ud fra et
oplæg kunne diskutere deres holdninger til bevægelsen. Jeg forventer at
sende en indbydelse ud i løbet af vinteren, og så håber jeg, at I vil tage
udfordringen op til gavn for Korpset - og Korpset, det er os alle sammen!
Når vi taler om fremtiden, så er en af de ting, som jeg godt kunne tænke
mig, at vi skulle blive bedre til, at kunne sætte ord på, hvorfor vi er
spejdere. Er det, fordi det er sejt at være spejder? Er det, fordi det er
fedt at være ude i naturen på alle tider af året og på alle tider af døgnet?
Er det, fordi spejderne har et godt fællesskab? Der er nok lige så mange
forklaringer på, hvorfor vi er spejdere, som der er spejdere, og
forklaringerne ændrer sig også nok med årene. Alligevel sker det desværre
for sjældent, at vi taler om, hvorfor vi er spejdere, og derfor sker det
desværre endnu sjældnere, at vi er i stand til at forklare andre, hvorfor vi
er spejdere. Hvorfor er du spejder? Prøv at tænke over det og sætte dine
egne ord på! Jeg er spejder, fordi… Hvorfor er jeg spejder? Jeg er
spejder, fordi jeg værdsætter fællesskabet med børn, unge og voksne,
fordi jeg værdsætter at kunne give og tage, fordi jeg værdsætter livet i
det fri, fordi jeg er spejder! Det er jeg stolt af, og det er jeg hverken
bange for at sige eller for at vise.
Med ønsket om en glædelig Jul og et godt Nytår
Jens
Find din vej, og gå den!
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1.
Hans Christian Engelsens Flok:
ML: Kasper Munk (Baloo)
MA: Jeppe Sandholt (Akela)
MA: Kim Ørnbo (Tha)
MH: Mette Kjær (Messua)
MH: Susanne Jensen (Pudmini)
Marianne Wieses Flok:
JL: Mette Kjær (Messua)
JA: Lasse Arnsdorf Pedersen (Toomai)
JA: Mads Rønnest (Phao)
JA: Sikker Rosendal (Thuu)
JH: Michael Hansen (Addax)
1. Birkerød Trop:
TL: Jakob Braad
TA: Lasse C.H. Nielsen
TA: Rune Jørgensen
TA: Susanne Lassen
Mohawk:
PL: Jonas Håkan-Mose
PA: Jeppe Arnsdorf Pedersen
Sioux:
PL: Mads Nilausen
PA: Andreas Esmann-Jensen
Birkerød Bjørne:
KL: Mikkel E. Thune
Birkerød Rover:
KL: Rolf Ingvardson
Gruppeledelse:
GL: Jens Thygesen (Kaa)
GA: Grethe Holm
Gruppestyrelse:
Formand:
Jens Rahbek
Kasserer:
Hanne Håkan
Pedel:
Birger Nilausen
Michael Rom

Birkerød
Gruppe
32 58 71 22
45 81 74 46
45 81 70 43
45 82 11 33
45 82 40 62
45 82 11 33
45 81 04 07
45 81 12 04
45 81 89 38

/ 23 99 12 99
/ 26 36 74 46
/ 22 53 95 85

/ 26 22 97 21
/ 27 36 07 70
/ 61 35 93 10

45 82 42 70

/ 29 72 42 70
/ 26 14 10 28
/ 51 88 58 97
/ 26 81 60 94

45 82 06 67
45 81 04 07

/ 22 95 16 91
/ 27 42 62 88

45 81 62 12
45 81 27 94

/ 22 95 63 03
/ 27 30 24 40
/ 23 23 36 36
/ 40 88 69 59

45 82 05 60 / 20 11 31 14
45 81 71 09 / 28 70 71 09
45 82 09 54
45 82 06 67
45 81 62 12
45 81 52 47 / 23 38 88 53
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1.

Birkerød Ulve
H. Chr. Engelsens Flok

Hej Ulve
Så er Julen kommet nær. Du har måske været til
Juletræstænding den første søndag i advent i Bistrup,
når du læser dette? Hvis ikke, og du er så heldig at få
dette blad før den 1. december, så tag din familie i
hånden og kom til dette arrangement.
Hvis du sidder derhjemme og har læst alle
julekatalogerne, men stadig ikke kan komme på hvad
du ønsker dig til Jul, kan du sikkert finde på noget som
du mangler til Spejder. Det kan være spisebestik,
bælte eller måske endda en god rygsæk.
Vi har sidste møde inden Juleferien den 13.
december. Her er dine forældre velkomne til at
komme med. Det koster 10 kroner per snude som vil
gå til lidt glögg og æbleskiver.
Ellers havde vi i november en rigtig god weekend
tur med juniorerne. Nogle vil helt sikkert huske sporløbet lørdag formiddag. ALLE klarede sig flot, men
Gul Bande løb alligevel af med sejren til sidst. Men
også Grøn Bandes sang og de andres sketchs var
helt fantastiske.
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1.

Birkerød Ulve
H. Chr. Engelsens Flok

Denne måneds knob er et der ikke er så svært. Vi skal
nemlig lære os selv et råbåndsknob. Du kan se hvordan
på tegningen. Den er også i Hej Mini. Når du har øvet dig
på råbåndsknobet, kan du måske tage et gammelt
Bardunen frem og øve dig på flagknob eller måske 4knob.

Fordi det er jul, skal der være en lille jule-konkurrence.
Kan du gætte hvad der står her:

-.-/.-/-.//-../..-//…./..-/…/-.-/.//./-.//.—./../-./-..//..-./
.-./.-//…/.—././.—/-.././.-./.-../—/…-/./-.//
Skriv de rigtige svar på et stykke papir og tag det med til
møde, så trækker vi lod om en lille præmie til Julemødet.
Med ulvehilsen
Pudmini, Messua, Tha og Baloo
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Birkerød
Blåmejser

Kære Blåmejser!
Så nærmer julen sig for alvor og det skal selvfølgelig også kunne mærkes i
vores spejderhytte…
I december måned vil programmet bestå af masse julehygge,
julehemmeligheder, julelege, julehistorier og juleguf.
Samtidig skal vi arbejde videre med knobene så I kan blive endnu bedre end
I er allerede nu.
På det sidste møde inden jul (19/12) skal I hver medbringe en lille gave til ca.
10 kr. Så skal vi lave vores årlige pakkeleg.
Pga. juleferien er møderne d. 26/12 og d. 2/1 aflyst. Men d. 9/1 vender vi
alle stærkt tilbage til et nyt år med masser af oplevelser og udfordringer.
Til sidst er der bare at sige:
Rigtig glædelig jul og godt nytår til Jer og Jeres familier

Med stor mejsehilsen
Marianne
4582 1337
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Prop
2670 5869

Era
4581 1378

2.

Birkerød
Spirer

Hej Spirer
I dec måned skal vi øve os på knob og besnøringer på en sjov måde,
forhåbentlig er vi blevet så skrappe, så vi kan dem i søvne. Det hele
skulle gerne blive til nogle fine tavler som kan hænge i vores nye hytte.
Vi skal også arbejde med forskellige koder.
-.-/.-/-.//-../..-//.-../—./…/.//-.././-./-././/-.-/—/-.././/…/.—.-//./.-.//-../..-/
/.-./../—./-/../—.//—./—/-..//
Medbring løsningen til et møde og vis den til din leder.
Vi har møder d. 2., 9. og 16. dec.
Til det sidste møde skal du huske en lille gave til ca. 15,- kr.
D. 23. holder vi juleferie.
Første møde i det nye år er d. 6. jan i hytten.
Vigtige datoer i det nye år:
D. 22. - 24 feb.
Gruppetur til Colleruphus
D. 5. - 6. april
Divisionens juniortur
D. 26. juni – 2. juli Sommerlejr
Med spirer hilsen
Baloo, Tubbi, Rokke og Smil
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Birkerød
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Hej Rødder!!!
Så er november vist nærmest slut. Den bøde på et tropsmøde som lå allerede i
slutningen af oktober. Til det møde, nemlig GH-Open fik vi vist at nogle stykker
fra troppen i hvert fald godt kan klare orientering. Godt nok blev det ikke til en
førsteplads, men alligevel var det godt nok gået.
Det fik dog også vist at der er et par stykker der skal lære at man har brug for
både kompas og lommelygte til et nat-o-løb og det kan endda anbefales at have
friske batterier i lygten.
Til efterårsarrangementet blev det så igen vist at i hvert fald Mohawk kan det
med orientering. En flot 2. plads. Hvad med at gå efter førstepladsen næste år?
Eller rettere løbe efter den.
Ellers blev det et ganske godt efterårsarrangement på trods af visse problemer
undervejs.
Det sørme, det sandt, december.
I denne søde juletid, hvor sneen daler fin og hvid.
Osv. Det er nemlig blevet jul. Derfor har I også lige været på juletur (medmindre
i modtager bladet lige inden).
Søndag den 1. december er også første søndag i advent og i år bliver juletræet
på Vasevej igen tændt. Sidste år blev det desværre ikke til noget, men det gør
det i år, og vi er med.
Vi står nemlig for salg af gløgg og æbleskiver, samt uddeling af sangark og
bolcher. Det er så heldigt så Vasecenteret sørger for at betale for æbleskiverne
og gløggen, mens vi får pengene der kommer ind ved salget, som tak for
ulejligheden.
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Samtidigt kan vi jo så reklamere for vores salg af juletræer som foregår i de fleste
weekender i december. I kan se datoerne et andet sted i bladet. Der er nemlig et
tryk af den løbeseddel som blev delt ud af os i Bistrup den 23. november.
Der skulle være styr på planen for salg af juletræer og jeg håber at vi både får det
hyggeligt med opgaven og at vi tjener nogle penge ved at have den.
Det er et stort arbejde med sådan et juletræssalg, især første år, men det kunne
være en rar indtægt at få hvert år.
I december er månedens emne splejsninger. I skulle gerne lære både
øjesplejsninger, endesplejsninger og sammensplejsninger. Derudover vil der dog
nok også være lidt tid til at færdiggøre jeres rygmærker hvis de ikke er helt klar,
og så selvfølgelig bruge lidt tid på julehygge.
Tropsmødet den 4. december er det årlige julehyggemøde. Vi skal som
sædvanligt se billeder fra året der gik, evaluere hvordan det er gået, og sidst men
ikke mindst, er det mødet hvor ALLE medbringer hjemmebagt kage eller
lignende. Staben sørger for passende drikkevarer mm. og så er det ellers bare at
guffe løs.
Ellers er der vel ikke andet at sige end

God jul og godt nytår
Juletur Fredag 29. til lørdag den 30. november.
Juletræstænding
Søndag 1. december på Vasevej 15:15-16:30
Tropsmøde
Onsdag den 4. december 19:30 på lokalet.
Medbring kage eller lignende.
Husk at melde afbud!!!

Staben 15

Birkerød Trop
Tobit

2.
Halløj søde Tobitter

… Og velkommen til guirlander, pebernødder, glade
mennesker, stjerner, nisselandskaber, flettede hjerter,
kalendere med 24 låger, rensdyr, gaver, korte dage,
kræmmerhuse og røde huer og næser!
Kort sagt: Velkommen til december måned!!!!
I slutningen af november holdt vi (Staben) og PLA’erne et
møde, hvor vi bl.a. snakkede om, hvordan det er gået i de
nye patruljer efter sommerferien, og om hvad der skal ske i
troppen og patruljerne frem til næste sommerferie. Vi har
sammen lavet et halvårsprogram, som indeholder datoer for
forårets ture og møder. Det får I alle sammen udleveret på
tropsmødet, og så er der ingen undskyldning for ikke at
komme til arrangementerne! ☺
Tropsmødet er den 9. december, og Vi mødes som
sædvanlig i hytten kl. 19. I bliver sendt ud på et lille løb,
hvor vi tester jer lidt i de ting, I har lært i løbet af efteråret.
Mens I er ude (husk nu varmt tøj og lygter!) forbereder vi
sføli masser af hygge, historier, kakao, sladder, æbleskiver
og …! Vi glæder os til at se jer alle sammen, for det bliver
NISSE-hygsomt!!!

16

Birkerød Trop
Tobit

2.

Allerede nu vil vi bede jer og jeres forældre sætte kryds i
kalenderen den 23. januar, hvor vi holder

fælles trops- og forældremøde fra kl. 19-21. Vi skal bl.a.
snakke sommerlejr, og så vil vi fortælle lidt om
hvordan det er at være i spejder og PLA i troppen, hvad
spejderiet kan bruges til i ’den virkelige verden’ og en hel
masse mere. Desuden vil vi selvfølgelig prøve at svare på
alle mulige og umulige spørgsmål I har.
Vi håber at se så mange som muligt!!!
Og så er der vist kun tilbage at ønske jer alle sammen en
rigtig dejlig måned og ikke mindst FERIE!!!

:o) jeres fantastiske stab
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Svalen
Tobit

DAVS SVALEN!

Vi havde et rigtigt godt nat-o-løb!
Nu er vi kommet ind i julemåneden og vi
skal rigtig julehygge!
D. 16 skal vi lave gaveleg, så alle skal
tage en gave med til 20kr.
Det ville være en god idé, hvis alle tog en
mappe med til papirer.

RIGTIG GOD JUL!
p.s. i må meget gerne tænke over hvad i vil
lave det næste halve år.
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Birkerød
Bjørne
Mel.: Rudolf med den røde tud
KÆRe MIn bjørnefAMiLie
nu dEt alTså snaaRt juL
tid tiL GLøGG Og vaNilLe
og eN MaSSE deJlig sul
Vi skal Rigtig juLeHYgge
lAve jUleTur igen
Så dEr DivijulEfrokOSt
deN mÅ vI jO iKke glEM
men Den enOgtyveNde
JulePlyssEn skreg
bJørne Kom og danS MEd miG
i mÅ ikke siGe nej
oG I ka tro at bJØRnne
dansED Hele nAtteN lanG
skÅL for dE gLaDe BamseR
og foR dEnnE lIllE SAng
DEADLINE

INDLÆG
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sendes til Ulla Houmøller

ADRESSELISTE

Ravnsholt divisions hjemmeside: www.ravnsholt.dk

1. BIRKERØD GRUPPE

2. BIRKERØD GRUPPE

Hjemmeside:
Ulveflokken:

Hjemmeside:

www.1b.dk

ML:Kasper Munk (Baloo) 32 58 71 22 / 23 99 12 99
MA:Jeppe Sandholt (Akela) 45 81 74 46 / 26 36 74 46
MH:Susanne Jensen (Pudmini) 45 82 40 62 / 22 53 83 68
MH:Mette Kjær (Messua)
45 82 11 33
MA:Kim Ørnbo (Tha)
45 81 70 43

Juniorflokken:
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
6135 93 10
JH:Michael Hansen (Addax)

Troppen:

Marianne Carlson
Marie Jenstrup (Era)
Naja Krogh Christensen (Prop)

Birkerød Bjørne:
KL: Mikkel Thune

23 23 36 36

Birkerød Rover:
Rolf Ingvardson

26 18 65 12

Gruppeleder:
20 11 31 14 /45 82 05 60

Gruppeassistent:
Grethe Holm

28 70 71 09/ 45 81 71 09

Hyttevagt.Matriel-Pedel:
Birger Nilausen
Michael Rom

Gruppestyrelsen:
Formand:
Jens Rahbek
Kasserer:
Hanne Håkan

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

Spirer (juniorer):
Charlotte Frost (Rokke)
28 11 47 65
Merete Rønberg (Smil)
51 94 57 37 /39 66 57 37
Peter Zetner-Møller (Baloo)
23 25 95 21

Troppen:
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
45 82 04 67
PA: Sarah Celine Schannong
45 82 22 58
Svalen:
PL: Nina Mørch Pedersen
45 81 18 24
PA: Katrine Haupt Larsen
45 81 83 24
PA: Anne-Cathrine Skriver-Møller
45 81 46 00

TL:Jakob Braad
45 82 42 70 / 29 72 42 70
TA:Rune Jørgensen
51 88 58 97
TA:Susanne Lassen
26 81 60 94
TA:Lasse Nielsen
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 Birkerød Bjørne:
Sioux:
Camilla Mørch Pedersen
PL:Mads Nilausen
45 81 62 12 / 22 95 63 03
Birkerød Rover:
PA:Andreas Esmann-Jensen45 81 27 94 / 27 30 24 40
Pernille Pedersen

Jens Thygesen (Kaa)

www.2birkerod.dk

Blåmejser:

45 81 18 24
36 46 83 82 /26 83 25 02

Gruppeleder:
Helle Strøm

45 81 13 78

Gruppeassistent:
Leif Nielsen (Akela)
Poul Henrik Appelquist (Muvin)
arb.
Ulla Houmøller (Tikki)

45 81 71 57
45 82 04 67
33 27 43 70
39 56 48 61

Hyttemor:
Helle Larsen

45 81 83 24

Gruppestyrelsen:

45 81 62 12
Formand:
45 81 52 47
Vibeke Hansen
Kasserer:
Philip Dam
45 82 09 54

45 81 60 90
45 82 97 00

Bladændringer, begge grupper:

45 82 06 67

Flytning meldes til posthuset.
Andre ændringer til gruppelederen

