
Bardunen

1. og 2. Birkerød Grupper
Det Danske Spejderkorps

11. årgang nr. 6 Juni-Juli  2003

2. Birkerøds hytte
Så fik vi endelig byggetilladelsen, og vi kan nu gå i gang.

Sommeren vil blive brugt til klargøring af grund + støbning af fundament.
Til august mødes vi så til selve byggeriet.

Følg med på 2. Birkerøds hjemmeside www.2birkerod.dk/hytte.

Rigtig god sommer til alle fra
Gruppestyrelsen

NY  REDAKTØR
Bardunen har nu fået ny redaktør. Jeg vil her benytte lejligheden til at byde Anne
Katrine velkommen og held og lykke med jobbet. Selv siger jeg tak for den tid jeg
har haft. Det er et lille hyggeligt blad at sætte op.
Vi benytter også lige lejligheden til at rykke deadline for indlevering af indlæg til
Bardunen frem til den 10. i måneden før.
Dvs. indlæg til augustnummeret skal sendes til: bardunen@post.cybercity.dk
senest den 10. juli.
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Kræmmer- og loppemarked i Birkerød

Fredag den 6., til og med mandag den 9. juni

arrangerer Sct. Georgs Gildet i Birkerød

kræmmer- og loppemarked på engen ved

Byagervej med kræmmerboder, tivoli, café,

øltelt, børneloppemarked, spejderaktiviteter

og underholdning.

Fredag kl. 20.00 spiller det svenske

toporkester Milles m/Anne Herdorf.

Lørdag kl. 13.00 vil der være forskellig

underholdning (Birkerød Revy, ballonmand/

tryllekunstner  m.m.) i teltet. Kl. 20.00 spiller

Klaus & Servants.

Søndag kl. 10.00 spiller Benny Bomstærk på

pladsen. Kl. 16.00 til kl. 20.00. spiller

Harmonikaduoen fra Skovlunde op til

fællessang i teltet. Kl. 20 spiller Benny

Bomstærk på pladsen eller i teltet.

Yderligere oplysninger fås hos

kræmmerudvalget v/Erik Gissel Jensen,

tlf. 45823719.

Kræmmermarked
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Tillykke siger vi alle til :

Æressiden

Juni - Juli 2003

11-06 Mickey 11 år
15-06 Nika 10 år
18-06 Miv 8 år
21-06 Kiwi 18 år

03-07 Trold 8 år
17-07 Mysa 20 år
22-07 Fugl 17 år
23-07 Snip 28 år

DEADLINE
Stof til næste blad

senest
den 10. i måneden før

INDLÆG
sendes til

Anne Katrine Jørgensen
e-mail: bardunen@post.cybercity.dk
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VALDEMARSDAG
(Søndag d. 15 Juni)

I år er der salg af flag og flagfest
MANDAG d 16 Juni

Denne dag sælger vi Dannebrogsflag.

Vi begynder mandag morgen ved Birkerød station Kl. 06.30

Der er brug for sælgere hele dagen!
I Hovedgaden, ved supermarkeder og ???

Overskuddet af salget går til FANER til foreninger.

Jeg håber du har lyst til at bruge tid for dette gode formål!!

Ring og aftal tid/sted for salg til:
Aase Schioldan
Tlf: 45 81 62 35

 Sct. Georgs Gildet i Birkerød
v/Lise Risum

Tlf: 45 81 86 25

Dagen sluttes meget festligt i Hillerød med optog gennem byen,
faneoverrækkelse og gudstjeneste i Slotskirken.

Ønsker du at deltage, skal du møde
ved P-plads over for Ndr. Banevejs Skole Kl. 19.00
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I FORBINDELSE MED SCT. GEORGS GILDETS KRÆMMERMARKED OG
LOPPEMARKED PÅ ENGEN VED BYAGERVEJ

Den 6., 7., 8. OG 9. JUNI

ARRANGERES IGEN I ÅR BØRNELOPPEMARKED

DU ER VELKOMMEN TIL AT KOMME MED DIN EGEN

SALGSBOD OG GØRE EN GOD FORRETNING VED

SALG AF AFLAGT LEGETØJ.

DELTAGERPRISEN ER 20. KR.

DU SKAL BLOT HENVENDE DIG VED PLADSANVISNINGEN

FRA FREDAG KL. 16.

KOM OG FÅ EN SJOV WEEK-END. KRÆMMER- OG
LOPPEMARKEDET VARER HELT TIL MANDAG KL. 18.

DER FOREGÅR OGSÅ EN MASSE SPÆNDENDE

AKTIVITETER.

Arr.: Sct. Georgs Gildet i Birkerød
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Birkerød Ulve
H. Chr. Engelsens Flok1.

Hej Ulve,
Maj måned var en måned med fuld gang i spejderaktiviteterne: ZOO-tur,
Oak-City Rally og Kr Himmelfartstur i 3 dage. Men vi er slet ikke klar til
sommerferie endnu ! Juni måned byder også på mange spændende
aktiviteter. Allerede Grundlovsdag (torsdag d. 5. juni) kommer Bistrup
sommerfesten i præstens have. På denne dag er det normale spejdermøde
aflyst og istedet opfordrer vi ulvene til at møde op fra kl 16:00-18:00 (med
deres mor og far). Hvis man kommer i uniform er der gratis adgang. Der
holdes ikke noget fælles møde denne dag. Dernæst følger
Kræmmermarkedet i Pinsen fra d. 6. juni-9.juni. Her deltager 1. Birkerød i
aktiviteterne, men ulvene er ikke direkte involveret. Det tager de større
spejdere sig af. Jeg vil dog godt opfordre jer til at kigge forbi og gerne
sammen med jeres mor og far. Det foregår oppe på den store græsplæne
mellem Byagervej og Nørrevang.  Så kommer Valdemarsdag, der foregår
mandag d. 16. juni. Det er den store flagdag, hvor vi skal ud at sælge flag i
Birkerød efter skoletid. Om aftenen er det bestemt værd at deltage i
optoget der går fra Hillerød Station (Start på P-pladsen over for Ndr
Banevejs Skolen) kl 19:00. Optoget går gennem gågaden til Fr Borg Slot
hvor der uddeles dannebrogsfaner og hvor der afholdes en lille
gudstjeneste i Fr Borg Slotskirke. Det hele slutter kl ca. 21:00 hvor
forældrene så kan afhente ulvene. Som I kan se har vi meget at glæde os til
ud over de to normale ulvemøder vi holder d. 12. juni og d. 19. juni. Sidste
gang inden sommerferien er således torsdag d. 19. juni. Til de af jer der
skal med på sommerlejren fra d. 21. juni - 1. august vil vi ønske jer en
rigtig god tur til Norge.

Med spejderhilsen
Mads, Rasmus, Raksha, Messua, Pudmini og Tha
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Birkerød
Blåmejser

Med stor mejsehilsen
                Prik                              Prop                      Era
            4582 1337                     2670 5869               4581 1378

2.
Hej Blåmejser

I juni måned skal vi forberede os på spejderårets
højdepunkt som er sommerlejren. Nu er der jo
efterhånden ikke særlig lang tid til.
Det betyder, at vi skal sørge for at patruljekasserne er i
tip-top orden. Forhåbentlig kan vi også nå at øve os i at
slå telt op.
Derudover er der også nogle spejderfærdigheder der skal
pudses af og nogle mejsemærker og knivbevis der skal
færdiggøres inden vi slutter dette spejderår af.
Vi vil lige huske jer på at møderne er i hytten fra kl. 18-
20.

Til sidst er der bare at ønske jer alle en rigtig god
sommer.
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Birkerød Juniorer
         Marianne Wieses Flok1.

Hej Tigere og løver

Nu er det sidste måned før sommerferien. Vi skal i præstens
have og hjælpe til sommerfesten. I pinsen lige efter skal vi
hjælpe til på kræmmermarkedet vi får også brug for
forældrene. Tilmeldinger til at hjælpe vil følge senere men jeg
kan røbe at vi nok skal have forældrehjælp til at passe salg af øl
og juniorhjælp til at passe vores tipi og bål. Måske skal vi også
hjælpe med parkeringen men det er ikke sikkert endnu. Det
sidste møde er sommerferie afslutning og forældrene og
søskende er inviteret med vi ledere køber pølser til bålet mens
tigrene hver skal tage brød/flutes med mens løverne hver skal
tage salat med. Hver familie skal tage bestik, krus og tallerkner
med til sig selv. Vi har brug for at der kommer nogle juniorer 1
time før mødet for at tænde et godt glødebål.

Maj
Torsdag den 5. Sommerfest i præstens have i Bistrup. Hvis

man har uniform på kommer man gratis ind.
6. -8. Pinse Kræmmermarked.
Torsdag den 12. Raftebyggeri.
Torsdag den 19. Sommerafslutning med forældrene se
ovenfor.

Lasse, Sikker, Mads og Mette
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Birkerød
Spirer2.

Hejsa alle spirer

Så er der kun 2 møder tilbage inden sommerlejren. På de 2 møder skal vi gøre
klar til sommerlejren og øve os i lejrliv.
Så den 2. juni skal vi slå telte op og ordne grej. Den 9. juni er det Pinse og den
16. juni er det sidste møde før sommerlejren og her inviterer vi forældrene på
besøg hvor de kan få noget af vide hvad der skal ske på sommerlejren og det
næste halve år. Forældrene kan komme fra kl. 19:30 hvor vi byder på noget
til ganen.

Sommerlejren 26/6-2/7 2003 kommer til at handle om Astrid Lindgren, så glæd
jer for hvem kan ikke huske Pippi med alle de mærkelige og sjove ting hun
lavede og Emil med alle hans narrer streger. Så tænk på det når i pakker jeres
rygsæk. Husk at pakke det rigtige.!!!!!!!

Regler for spirernes møde/ture knap
Der er ca. 40 spirermøder og 8-9 ture på et spejderår.

For at få en møde/ture knap skal en spirer:

Kun melde afbud 5 gange på møder
være med på 3-4 ture

Være udeblevet 3 gange

Med spirer hilsen og god sommerferie fra

Baloo, Smil og Rokke
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1.
Birkerød
Trop

Hej Rødder!!!
I maj lagde vi ud med en tropstur. Der var vidst en del der fik lært hvor vigtigt det var at
bruge tid og kræfter på at bygge en bivuak rigtigt. Der var i hvert fald nogle der blev lidt vel
våde den første nat. Der var vejret dog også alt andet end med os, idet regnen piskede ned.
Heldigvis var vejret noget bedre lørdag, trods flere ihærdige byger. Vi var helt af at se hvor
gode i var til at lave hejkrapporter når bare i blev presset til det. Hvis I så bare var
tilnærmelsesvis lige så gode til kompaskurser ville det være rart.
Ellers fik vi spist pizzaer, en mislykket citronfromage, frådet i lækker overdådig engelsk
morgenmad, klatret 20 meter op i et smukt nyudsprunget bøgetræ, samarbejdet, morset og
meget meget mere.
Jeg håber at alle trods vejret havde en god tur.

Derudover bød maj på forårsturneringen, men den kan jeg intet skrive om fordi dette indlæg
afleveres inden turen. Jeg håber bare at vejret har været med os.

I juni er der masser af aktiviteter, men ikke noget tropsmøde, MEN alligevel mødes vi første
onsdag i måneden ved Byagervej for at bygge indgangsportal til kræmmermarkedet, stille tipi
op mm.
Hvad tid vi starter ved jeg ikke i skrivende stund, men når I læser dette burde det stå på
websiden og være mailet ud.

Først lægger vi ud med Bistrup Sommerfest hvor vi som altid skal stå i det muntre køkken.
Først skal vi dog lige have det ned fra tårnet i Bistrup Kirke. Vi mødes derfor mandag den 2.
juni kl. 16:15 ved Bistrup Kirkes tårn.
Torsdag den 5. er det så grundlovsdag og dermed også dagen for sommerfesten. Som
sædvanligt er det troppens opgave at stå i det muntre køkken. Alle skal derfor give mig
besked om hvornår de helst vil hjælpe til. Der er brug for folk fra kl. 12:00 til ca. 20:00. Det
hele bliver delt op i 2 timers vagter. Hvis du endnu ikke har givet mig besked om hvornår du
kan, skal du skynde dig at gøre det. Husk at dukke op i uniform. Ellers slipper du ikke gratis
ind. Det foregår som sædvanligt i præstens have lige bag Bistrup Kirke.

Allerede dagen efter starter kræmmermarkedet. Ligesom de tidligere år er der brug for folk til
parkeringen. I skrivende stund ved jeg ikke hvilke tider vi har fået, men det burde I kunne
læse i en mail. Ellers kontakt mig og fortæl hvilke dage i gerne vil hjælpe.
Noget tyder på at vi i år får en del flere vagter end tidligere (og dermed flere penge).

Husk at gruppen tjener penge på både Bistrup Sommerfest og kræmmermarkedet, så vi har
      brug for alles hjælp så meget som muligt.
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1.
Birkerød
Trop

Valdemarsdag er som altid den 15. juni. I år er det en søndag. Jeg vil tro at I kan læse om det
et andet sted i bladet. Meld jer til og deltag i det flotte optog (også gerne med salg af
flagmærker dagen før).
Lørdag den 14. juni kl. 10 skulle Jens gerne komme hjem til Korsør med skibet Olfert
Fischer. Jeg kører derned og står på kajen. Hvis nogen vil med så giv besked.

I juni er der desuden Roskilde Festival. Som de to tidligere år er staben involveret i
vagtarbejdet dernede med det formål at tjene penge til tropskassen og til gruppen. I år har vi
endda rigtigt godt styr på tingene i rigtigt god tid, og vi har endda skulle skaffe en del flere
folk end tidligere. Det betyder endnu flere penge til gruppen og troppen.

Penge kan vi jo også godt bruge, idet vores hytteprojekt er i fuld sving. Her midt i maj hvor
jeg skriver dette indlæg er vores byggetilladelse netop færdig med at være til 4 ugers høring
fra amtet på grund af at parken bag Hestkøbgård er fredet.
Det betyder at kommunen nu kun mangler at få de sidste ting på plads før byggetilladelsen
bliver givet.
Vi har underskrevet kontrakt med leverandøren af selve hytten og inden for de nærmeste
dage tyder alt på at kontrakterne for fundament og vvs falder på plads.
Det skrider altså godt fremad med projektet. Meningen er at fundamentet støbes i
sommerferien og at vi så skal stille hytten op i løbet af august måned så der bliver brug for en
masse hjælp. Mest fra jeres forældre, så I kan roligt begynde at overtale dem.
Hytten skulle derfor gerne være indflytningsklar inden efteråret presser så meget at vi ikke
kan være ude.

Inden hytten rejses skal vi jo dog lige på sommerlejr til Norge. Hvis nogen ikke lige deltog til
forældremødet om turen kan I se mere på hjemmesiden og ellers er I altid velkomne til at
stille spørgsmål.

Dette indlæg dækker frem til august, så derfor vil jeg ønske alle en rigtigt god sommer.
Husk at meld ud om alle de mange arrangementer i juni.

Nedhejsning af boder Mandag den 2. juni 16:15 ved Bistrup Kirke
Bistrup Sommerfest Torsdag den 5. juni kl. 12:00-20:00 i Bistrup
Kræmmermarked Fredag den 6. til og med mandag den 9. ved Byagervej
Valdemarsdag Søndag den 15. juni.
Sommerlejr 21. juli til og med 1. august

Husk at melde afbud!!! Staben



12

Birkerød Trop
Tobit2.

Så kom den tid vi længtes mod...

Endelig, endelig, ENDELIG!!!!!! Turen til den klippede ø i den
østerste sø var nu så nær, at tobitterne hoppede og dansede af
glæde! De skyndte sig ud og investerede i eller lånte sig frem til
cykeltasker og cykelhjelme, som Staben havde bedt dem om.

Den 2. juni, skulle de nok engang mødes med seniorpigerne, og
have de sidste fif’s til hvordan en ORDENTLIG sommerlejr
skulle løbe af stablen. De skulle mødes kl. 19 i den gamle hytte
og tilbringe to timer i selskab med bjørnepigerne.

For at få det hele på plads inden rejsen, skulle hele troppen
samles den 19. juni kl. 19-21 i hytten. Alle tobitterne skulle
medbringe deres cykler, som de sammen ville tjekke på kryds
og tværs, så de var helt klar til sommerens udskejelser. De få
tobitter, som desværre ikke kunne komme med til den klippede ø
i den østerste sø, ville naturligvis også medbringe deres cykler
til mødet. Det kunne jo være, de ville få brug for den til andre
formål i den varme årstid, og så var det godt, at have den HELT
klar!!!

De 14 tobitter ville få en måneds tid til at hygge sig med familie
og venner inden den store rejses begyndelse sidst i juli. Disse
lange uger ville med fordel kunne bruges på pakning til turen,
træning på cyklen (med oppakning) og øvelser i diverse
spejderfærdigheder – morse, knob, splejsninger, og hvad man
nu ellers kunne finde på for at fordrive tiden.
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Birkerød
Bjørne

Kære Bjørne, Bamlinger og andet godtfolk!

Håber at alle har haft en super god tur ”ud i det lyssegrønne”, hvor det

forhåbentligt lykkedes at hjælpe Olsenbanden med at løse de opgaver, der skulle

løses, og at vi dermed atter fik Kronhjorten med hjem.

Efter strabadserne på ”ud i det lyssegrønne” er sommeren forhåbentlig for alvor

kommet til lille Danmark, og det skal fejres. Først med diverse eksamener og

andet godt, siden bliver en helt håndfuld bjørne studenter og andre får

sommerferiepå almindelig vis, og det skal også fejres med sol, sommer og måske

en kold øl eller to.

I slutningen af juni er der så Roskilde festival, hvor nogle bjørne på forhånd har

lagt et kæmpe stort stykke arbejde i at få det hele til at fungere, og det plejer jo

også blive til en helt lille fest for alle der er med!!!

I juli måned er det så tid til spejderårets største begivenhed nemlig årets

SOMMERLEJR, der i år kommer til at foregå som en cykelheike i det skønne

Nordsjælland. Endnu er ruten vist ikke helt fastlagt, men bjørne er jo

arbejdsomme eller noget, og vi skal derfor nok få det hele planlagt i tide.

Glæder mig til en helt masse hyggelige, sjove og festlige stunder sammen med jer

andre her i den danske sommer. Og så har Marie aben, god fornøjelse med

skriveriet!!!

Kærlige sommer hilsner til alle

P.Plys
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Birkerød
Gruppe1.

Gruppestyrelsesformanden har ordet

Spejdere og forældre i 1. Birkerød står overfor en aktiv sommer med
masser af oplevelser. Det er altid sommerperioden, der er den mest
aktive i et friluftsliv, selv om det i 1. B. bliver delvist opvejet af
Bjørnenes Sødertur.

I år er der alligevel lidt mere travlhed end vanligt. Vi skal vise os frem som
spejdere. Vi skal bygge en hytte, og derfor skal vi tjene nogle penge. Alle
disse ting kræver en indsats.

Heldigvis er det jo ikke surt arbejde, men timer vi tilbringer sammen
omkring vores drenge og omkring et stykke spejderarbejde.

Bistrup Sommerfest
Grundlovsdag er der som sædvanlig fest i Bistrup Sogn. Provst Chr. P.
Jensen lægger have til, og vi er med til at skabe en god og hyggelig dag. Vi
er med til at skaffe penge til sognet samt til os selv.

Kræmmermarked
I år ligger Sct. Georgs Gildets Kræmmermarked i umiddelbar forlængelse
af Bistrup Sommerfest. Sct. Georgs Gildet, der jo er gamle spejdere, laver
kræmmermarkedet dels for at give Birkerød en festlig begivenhed, og dels
for at give spejderne mulighed for at tjene nogle penge. Vi har i år tegnet
os for at lave en indgangsportal, have halvdelen af parkeringsvagten, samt
at spejdere over 18 år samt forældre kan passe baren. Desuden rejser vi en
TeePee for at vise flaget som spejdere.
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Birkerød
Gruppe1.

Programuddeling
For tredje år vil vi dele aftenskoleprogrammer ud. Det foregår i week-
enden d. 9 – 10 august. Erfaringen har vist, at vi skal bruge to dage. Du er
velkommen enten lørdag eller søndag eller – selvfølgelig – begge dage!
Både drenge og forældre! Vi arbejder begge dage fra kl. 9 til senest kl. 16.
Vi vil ikke have egentlige tilmeldinger, men for at kunne planlægge ruter
og biler, vil vi gerne have en tilbagemelding om din deltagelse. Ring eller
skriv til Eva Bjerregaard, tlf. 45 81 31 91, mail: erb@fa.dk.

Hyttebyggeri
Årets enestående begivenhed bliver byggeri af vores hytte ude på grunden,
hvor Fort Nic lå tidligere. Vi bør ved Bardunens udgivelse have styr på
pengene samt de offentlige tilladelser. Vi har allerede mens jeg skriver
dette viden om hytten og er ved at tegne kontrakter med entreprenør og
VVS firma. Vores hytte bliver en lækker bjælkehytte fra det danske firma
Kernetømmerhytten. De sælger os et færdigt byggesæt fra Hviderusland og
stiller to mands arbejde til rådighed. Vi skal så stille med to til tre mand i
ca. 15 arbejdsdage. Byggeperioden kommer til at ligge fra midten af august
og ca. 3 uger frem. Arbejdet går ud på at stable et blokhus på benene.
Huset bliver på 184 kvadratmeter. Vi vil naturligvis planlægge, så der er
arbejde i week-enderne. Men derudover er der også mulighed for at bruge
nogle fridage med et meningsfuldt arbejde med at bygge vores fremtidige
hytte.

Hvad skal den i øvrigt hedde?  Kom med nogle ideer – så finder vi en
præmie til den bedste idé.

Eva Bjerregaard styrer arbejdsplanen – kontakt hende – se adressen
ovenfor.

Jens Rahbek



ADRESSELISTE
Ravnsholt divisions hjemmeside: www.ravnsholt.dk

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

Ulveflokken:
ML: Kim Ørnbo (Tha) 45817043 / 40304857
MA: Jeppe Sandholt (Akela) 45817446 / 26367446
MH: Susanne Jensen (Pudmini) 45824062
/ 22539585
MH: Mette Kjær (Messua) 45821133
MH: Mette Englev ( - ) 45813119 / 40560435

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
JH:Michael Hansen (Addax)  6135 93 10

Troppen:
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
Sioux:
PL:Mads Nilausen 45 81 62 12 / 22 95 63 03
PA:Andreas Esmann-Jensen 45 81 27 94 / 27 30 24 40

Birkerød Bjørne:
KL: Mikkel Thune 23 23 36 36

Birkerød Rover:
Rolf Ingvardson 26 18 65 12

Gruppeleder:

Jens Thygesen (Kaa) 20 11 31 14 /45 82 05 60

Gruppeassistent:
Grethe Holm 28 70 71 09/ 45 81 71 09

Hyttevagt.Matriel-Pedel:
Birger Nilausen 45 81 62 12
Michael Rom 45 81 52 47

Gruppestyrelsen:
Formand:
Jens Rahbek 45 82 09 54
Kasserer:
Hanne Håkan 45 82 06 67

2. BIRKERØD GRUPPE
Hjemmeside: www.2birkerod.dk
Blåmejser:
Marianne Carlson 45 82 13 37
Marie Jenstrup (Era) 45 81 13 78
Naja Krogh Christensen (Prop) 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

Birkerød Bjørne:
Camilla Mørch Pedersen 45 81 18 24

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
Poul Henrik Appelquist (Muvin) 45 82 04 67
                                                     arb. 33 27 43 70
Ulla Houmøller (Tikki) 39 56 48 61

Hyttemor:
Helle Larsen 45 81 83 24

Gruppestyrelsen:
Formand:
Vibeke Hansen 45 81 60 90
Kasserer:
Philip Dam 45 82 97 00

Bladændringer, begge grupper:
Flytning  meldes til  posthuset.
Andre ændringer til gruppelederen


