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1.  O G  2. B I R K E R Ø D  G R U P P E R

D E T  D A N S K E  S P E J D E R K O R P S

11. årgang nr. 9 Oktober 2003

Efter en forrygende sommer og ikke mindst sensommer, er
efteråret nu ved at gøre sit indtog på begge sider af Atlanten. Her
i Canada er alle bjergene i øjeblikket beklædt med røde og gule
træer, det ser virkelig flot ud! Indianerne kalder det de
FLAMMENDE bjerge, fordi det næsten ser ud, som om der er ild
i dem. En stor hilsen til alle her fra det smukke Quebec!

      :o) Anne Katrine (Vims)
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    10 gode grunde til at blive spejder i 1. Birkerød Gruppe:

• Spejderliv er friluftsliv  – det giver frisk luft og masser af motion.

• Du lærer færdigheder  som båltænding, kortlæsning, brug af
kompas, førstehjælp, knob og meget mere.

• Du får brugt din fysiske styrke  til fulde, blandt andet når vi er på
lange vandreture.

• Kreativitet  er en integreret del af spejderlivet, når vi planlægger
og løser opgaver sammen med og for hinanden.

• Der er fokus på kammeratskabet – vi laver sjov, men behandler
hinanden ordentligt.

• Ritualer og en vis disciplin  danner en konstruktiv ramme om
vores aktiviteter.

• Der er et højt aktivitetsniveau  med mange spændende ture, løb
og lejre.

• 1. Birkerød Gruppe er en gammel gruppe - den blev startet i 1910
som den tredje gruppe i Danmark – med mange hyggelige og
sjove traditioner . Blandt andet arrangerer gruppen hvert år en tur
med forældre og søskende, og den deltager hvert år i verdens
længste sæbekasseløb.

• 1. Birkerød Gruppe har en central placering  i byen ved
Hestkøbgård, hvor den er i gang med at opføre en ny bjælkehytte.

• En dygtig og engageret lederkreds , der skaber en god stemning
i gruppen.

Annonce:
Som Mor til nystartet “mini” vil jeg gerne høre om nogen skulle
ligge inde med en brugt spejderuniform str. ca 8-10år som vi
kunne få lov til at købe. Kontakt Barbara på tel 45823003 eller
mail: weggehjalsted@dadlnet.dk
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Tillykke siger vi alle til :

Æressiden

DEADLINE
Stof til næste blad

senest
den 10. i måneden før

INDLÆG
sendes til

Anne Katrine Jørgensen
e-mail: bardunen@post.cybercity.dk

Fødselsdage-oktober

1 . Christiane (Toffi) 13 år
2. Lars 28år(18spejderår)
6. Sasha(Splint) 12 år

Sarah Celine (Mik) 15 år
7 . Charlotte (Rokke) 36år
10 . Christine (Miko) 12 år
13 . Anne Katrine (Vims) 26år
16. Sara Josefine (Rip) 12 år
19 . Sahi 9år(1spejderår)
25. Charlotte(Bounty) 19 år
29. Samir 28år(xspejderår)
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Birkerød Ulve
H. Chr. Engelsens Flok1.

Hej Ulve,

Nu begynder vi rigtigt at kunne se hvordan vores hytte kommer
til at se ud når den bliver færdig. Jeg glæder mig rigtigt meget
til at tage den i brug og vil samtidig takke alle dem der har givet
en hjælpende hånd til hyttebyggeriet. Det er rart at have så stor
en forældreopbakning.

Hos ulvene er vi nu snart færdige med at tage mærket “Klar dig
selv” og det har vi lært meget af. Her tænker jeg på: 1. hjælp,
trafik, knob og besnøringer, morse og koder samt at bruge vore
sanser. I efterårsferien er der ikke noget møde. Efter
efterårsferien starter vi på et nyt og spændende mærke:
“Håndelag”, som vi kører frem til jul.
Den tur der er planlagt i weekenden 25. + 26. oktober er i
skrivende stund ikke endeligt planlagt så jeg kan ikke fortælle
mere om den. En separat invitation til turen følger naturligvis
senere.

VIGTIGT: Tilmeldingen til sommerlejren næste år (Blå Sommer)
skulle afleveres 1. oktober, så dem der endnu ikke har fået
afleveret sedlen - grib chancen og vær med på en fanstastisk
lejr. Tag tilmeldingen med til næste møde.

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

Med stor mejsehilsen
                Prik                              Prop                Bounty           Bimbo
            4582 1337                     2670 5869

2.
Kære søde blåmejser.

I oktober måned begynder det jo at blive koldere i
vejret, så vi skal hygge os med at lave bål og
fortsætte med blåmejsebogen og blive rigtig gode
til det hele, og ende med at få det flotte blåmejse-
mærke.

Efter efterårsferien rykker vi ind i hytten ved
Parkvejskolen, hvor vi tager fat på enmet “klar dig
selv” og laver nogle opgaver i jeres nye kuld.

HUSK!!! Der er ikke møde onsdag d. 15/10-03
pga. Efterårsferien. Efter ferien, dvs. d.22/10,
holder vi mødet i hytten ved Parkvejskolen.

HUSK!!! At have varmt tøj på til møderne, og at
melde afbud til os, hvis du ikke kan komme til et
møde.
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Birkerød Juniorer
         Marianne Wieses Flok1.

Hej Tigere og Løver
Nu skal vi til at være indendørs. Vi kan nok ikke være i hytten med
alle forsinkelserne men så er vi på lokalet indtil videre. Oktober
byder på JUPLAT en weekend for patruljeledere og assistenter. Det
plejer at være smadderskægt og man møder de andre juniorer fra
divisionen (Allerød,Farum og Birkerød). Man bliver delt op i patruljer
på tværs af grupperne men er sammen med sin egen bandeleder/
assistent.
I oktober skal vi også i gang med vores patrulje/bande kendetegn. Vi
skal lave møder til hinanden så husk at tænk på nogle gode ideer i
gerne vil lave for de nadre eller have de andre til at prøve.

Når i kommer til juniormøderne er det vigtigt at spejderlommen er i
orden derfor vil vi hver gang se lommen efter hos en af jer. Vi
trækker lod.

Hvis man kommer til alle møder eller højst har meldt afbud 3 gennem
på et halvt år så får man en mødeknap til sin uniform.

Oktober

Torsdag den 2. Raketforløb. Vi laver patruljekendtegn f. eks.
T-shirts.

PLA møde kl. 21-21.15
Torsdag den 9. Vi laver møder til hinanden.
Torsdag den 16. Efterårsferie
Torsdag den 23. Tigerne leder mødet
Torsdag den 30. Løverne leder mødet

Lasse, Sikker, Mads og Mette
Husk at melde afbud hvis du ikke kommer
Email mkjae@dadlnet.dk  eller telefon  45821133/60626906
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Birkerød
Spirer2.

Hej Spirer

Så er det blevet efterår og vi er rykket ind i hytten på
Birkerød Parkvej efter en masse rigtig gode møder ude på
grunden. Vi har samtidig kunne følge med i hvordan det
skrider frem med vores nye hytte og nu er det blevet tid til at
får lavet det indvendige, som jo er meningen jeres forældre
skal hjælpe med.

Der skal også lyde et stort tillykke til Pandaerne som vandt
FUBI-løbet. Trofæet kommet til at hænge i den nye hyttelige
så snart det er muligt.

I oktober måned skal vi d. 6 lære det sidste om at
vedligeholde vores materiel. D. 13 er det efterårsferie og
derfor ikke noget spejdermøde. D. 20 skal vi på løb – hvor
meget ved vi endelig om spejderbevægelsen? Sidste møde
i okt er d. 27 der skal vi kikke lidt på stjernehimlen.
Forhåbentlig er der ikke for mange skyer. Det kunne jo
være sjovt at se nogle af stjernebillederne i virkeligheden.

Med spirerhilsen

Baloo, Rokke og Smil

HUSK:  afbud til en af lederne hvis du ikke kan komme
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1. Birkerød
Trop

Hej Rødder!!!
Så er det blevet oktober og dermed tid til efterårsferie og dermed
også PLAN.
PLAN er et kursus for PLA’er så forhåbentlig vender jeres PLA’er
hjem fra PLAN senere på måneden spækket med nye ideer og
meget klogere på hvad PLA’er skal kunne.

Oktober byder også på både økseløb og tropstur pakket sammen i
en weekend. Smart ikke?
I er forhåbentlig allerede tilmeldt alle sammen og klar til at vinde
sølvøksen samt at fortsætte direkte videre på tropstur. Husk at
sørge for at jeres cykler er i topform. Dem får i vist brug for.

Månedens emne i september er orientering, men det er i
forhåbentlig allerede tyvstartet på.

Bemærk at tropsmødet afholdes i løbet af tropsturen. Der er altså
IKKE tropsmøde den første onsdag i oktober.

I skrivende stund venter vi på tømmeret til hytten. Jeg håber den er i
fuld sving med at blive opført når I læser dette.

Tropsmøde Under tropsturen
PLA-tur Fredag den 3. oktober til lørdag morgen.
Økseløb og tropsturFra lørdag den 4. oktober om morgen til og med

søndag eftermiddag.
Bornholmstur Weekenden 24.-26. oktober. Detaljer ukendte.
PLAM Onsdag den 29. oktober kl. 19:30 på lokalet

Husk at melde afbud!!! Staben
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Birkerød Trop
Tobit2.

Kære Tobitter
Efteråret var efterhånden rykket endnu tættere på, med alt hvad det indebar af
ruskende blæst og heftige regnskyl, og de mange Tobitter ventede med længsel på
den dag, hvor de kunne flytte ind i det nye slot med tilhørende golfbaner, som
længe blot havde været en drøm, men nu var noget så tæt på at blive til
virkelighed.

De var begyndt at tænke på, hvordan de skulle indrette de nye, storslåede lokaler,
som de ville få stillet til rådighed. Skulle gardinerne være blomstrede eller
ensfarvede?, hvem skulle have hvilket lokale?, og naturligvis som noget af det
allervigtigste – hvordan skulle navneskiltet over døren til patruljelokalet se ud?!
Slottet skulle jo stå i mange år, så skiltet ville blive brugt af utallige generationer
efter dem, og det var derfor noget, der krævede omtanke og omhu.

Udover at planlægge den længe ventede flytning, havde Tobitterne i den
forgangne måned også lært at finde vej i den store verden ved hjælp af den
allernyeste teknologi. Og det er noget, man ikke kan tage for let på.

I den kommende måned skulle Tobitterne – udover at vænne sig til det nye liv på
slottet – stifte nærmere bekendtskab med grundelementerne ild og vand. Inden
måneden var omme, ville de vide alt om, hvilke træsorter der gav de bedste
gløder, hvordan man får ild på under fem minutter, hvordan vand kan sige noget
om vejret og meget, meget mere.

I starten af måneden skulle alle Tobitter desuden på en lille weekend-tur, hvor de
skulle kæmpe med alle de andre spejdere i byen om, hvem der kunne hjembringe
den eftertragtede Sølvøkse. Den ville jo se flot ud på væggen i slottet… Efter
konkurrencen ville Tobitterne trække sig tilbage og fortsætte weekend’en i eget,
hyggeligt selskab.

Månedens program:
1. oktober, kl. 19: PLA-møde
4. oktober, kl. 10-5. oktober, kl. 12: Økseløb efterfulgt af tropstur
28. oktober: PLA- og tropsmøde

Hilsner jeres tropsstab
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• Vil du teste dine egne og dine
patruljemedlemmers grænser?

• Vil du springe ud i
mulighederne
med begge ben samlet?

• V il du tage imod en udfordring,
der kunne betyde mangel på søvn

• Vil du deltage i årets Nat-O-
Løb?

Så tag hele patruljen med i
weekenden

d. 7. � 9. november 2003�.

• Pris: 123 kr/spejder
• Mødested: Hillerød station kl.

19.30
• Slutsted: Hillerød station kl.

11.00
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Birkerød
Bjørne

P.S. Aben fortæller mig, at den så gerne vil videre til Kristian!
P. PlysP. PlysP. PlysP. PlysP. Plys

Allerkæreste Bjørne og Bamlinger
Så blev det oktober, og efteråret står for alvor for døren. Nogle drager måske på
efterårsferie, mens andre blot må nyde de falmende skove og den dryppende
regn i det smukke efterårs-Danmark. For ej at forglemme den dejlige mulighed
for at lave kastaniedyr, som alle bør udnytte stort. Måske det bliver en homo-
aktivitet på et af månedens 2 bjørnemøder ? Møderne ligger i hvert fald d. 5. og
19. oktober , og som den nye tradition byder, er der jo to homoer der sørger for
en aktivitet. Så husk at komme, det bliver fantastisk!
Den forgangne måned har været fuld (!) af spændende arrangementer for de
kære bjørne og bamlinger. Først var der Rolfs svendegilde (TILLYKKE til ham
der nu skal lave vores biler), som vist blev noget af en fest. Dernæst havde
Roverne arrangeret udfordringen for os, men hvem vinderne er kan dog ikke
oplyses her (muligvis pga. en vis uvidenhed). Månedens nok største begivenhed
(ikke fordi det andet ikke var stort, dette varer bare lidt længere) har dog været
det årlige KLANKOLLE, hvor bjørne, skole, arbejde, fest og hyggeligt samvær er
blevet forenet i en stor lykkelig familie for en uge. Hvor har det været hyggeligt.
Og tænk, alt dette er sket, mens vores hytter mere og mere nærmer sig et
færdigt udseende. Eller rettere sagt pigernes hytte, for i skrivende stund sidder
drengenes jo fast i tolden. Mon de nogensinde får den at se igen?
Men nok om september, det er jo oktober, der er interessant nu. Som nævnt er
der 2 bjørnemøder, men det er langt fra det eneste der skal ske. D. 7. oktober  er
der Blå Sommer info-møde  for seniorerne i divisionen, så kom og hør lidt om
dette mystiske koncept med at sove i hinandens telte (nogle finder det måske
som en fordel?). Divisionen har også arrangeret divi-bivuaktur for alle os dejlige
seniorer d. 24-25. oktober , som vi selv forlænger til den årlige sommer-
vintertidstur  til d. 26. oktober , hvor vi holder KK hele 2 gange på en aften.
Bjørne-delen af turen foregår traditionen tro på Birkeengen. Månedens sidste
arrangement står også i divisionens tegn, da der d. 30. oktober  holdes et
fantastisk storklanmøde , med en masse veloplagte arrangører. Hvem ved om
det kommer til at handle lidt om halloween? Oktober byder altså på et væld af
gode oplevelser for krop og sjæl, så kom og vær med. Kom glad! Vi vil så gerne
se os (jer) alle sammen.

Mange varme efterårshilsner fra



2. Birkerød Gruppe
inviterer til årets

ANDESPILANDESPILANDESPILANDESPILANDESPIL
Onsdag den 5. november 2003

kl.19.00 i Sjælsøskolens kantine

Vi spiller 6 spil + 1 ekstra spil.
På ekstraspillet er præmien årets store købmandskurv.

Derudover er der række- og sidegevinster.

Alle er velkomne – så tag familien og vennerne med.

Er I forhindret i at komme er der mulighed for at deltage
i “Fjernstyret banko”, med chance for at vinde vin og ænder.

Der vil være salg af øl, sodavand og kage.

På gensyn
Gruppestyrelsen
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Hvad skal 2. Birkerøds nye hytte hedde ?

Som vi alle kan følge med i, tager vores nye hytte hurtigt
form. Forhåbentlig kan vi i løbet af november flytte ind. Men
inden da skal den gerne have et rigtig flot navn.

Hvem finder på det helt rigtige navn ?

Forslag kan afleveres til din leder eller sendes på mail til
gruppestyrelsen på adressen evald@tdcadsl.dk senest den 20.
oktober. Vinderen offentliggøres til vores Andespil onsdag
den 5. november. Alle medlemmer i 2. Birkerød kan deltage.
Gruppestyrelsen er de hårde dommere.

Præmien: Et gavekort på kr. 250,- til Spejder Sport.
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Kære forældre til spejdere i 2. Birkerød Gruppe

Det er nu ved at være tid til at tænke på næste års
sommerlejr.
“ BLÅ SOMMER “ er Det Danske Spejderkorps` korpslejr,
som bliver afholdt hver 5. år.
Alle korpsets medlemmer er inviteret.
Af hensyn til planlægning af en lejr, hvor der deltager
tusindvis af spejdere, er det en selvfølge, at man i god tid
ved hvor mange der deltager.
Derfor beder vi Jer allerede nu udfylde og aflevere
nedenstående tilmelding til grenlederen eller
patruljelederen, senest til mødet i uge 41 (ugen før
efterårsferien).
For spejdere og juniorer:
TID : 20. - 29. juli 2004
PRIS : 1375 kr.
For blåmejser:
TID : 20. - 25. juli 2004
PRIS : 990 kr.
For seniorer:
TID : 16. - 20. juli 2004
PRIS : 590 kr.
Vi skal alle holde lejr samme
STED : Stevninghus ved Kliplev i Sønderjylland
Der vil være officiel besøgsdag i lejren søndag d. 25 . juli
2004

Tilmeldingen er bindende og kun gældende ved samtidig
indbetaling af
200 kr. på girokonto nr. 805-0007

———————— klip —————————————— klip ——

Min datter ____________________________ vil gerne deltage i “ BLÅ
SOMMER”
Min datter ____________________________ kan desværre ikke deltage

Forældreunderskrift ___________________________________
Dato _______________
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Konkurrence*
Hvad skal hytten hedde?

*Konkurrencen er kun for 1. Birkerøds spejdere!

En spejderhytte skal have et navn!
Et navn, som passer til hytten.

Et navn, som siger spejderne noget.
Et navn, som ligger godt i munden.

Hvad skal 1. Birkerøds nye hytte hedde?

Deltag i konkurrencen, og vind en ny spejderuniform!

Send dit forslag til
Jens Thygesen

Lyngborghave 40, 2.th.
3460 Birkerød

senest den 31. oktober 2003!

Vedlæg dit forslag en kort motivering!
Mærk kuverten “Konkurrence”!

Gruppestyrelsen vælger det bedste af de indsendte forslag.
Vinderen får direkte besked.

Det vindende forslag bliver omtalt i Bardunen i december 2003.
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Birkerød
Gruppe1.

TOLK PÅ KORVETTEN OLFERT FISCHER
I DEN PERSISKE BUGT

Kaa fortæller om sine oplevelser på korvetten Olfert Fischer
under dens udsendelse til Den Persiske Bugt

fra den 24. marts til den 14. juni 2003.

Foredraget er for 1. Birkerød Gruppes spejdere* og forældre
og for Sct. Georgs Gildets gildebrødre.
*Anbefalet alder fra 12 år og opefter.

Foredraget finder sted tirsdag den 21. oktober 2003 klokken 19
i salen på Sct. Georgs Gildets Børnegård i Lyngborghave.

Arrangementet forventes at vare 1½ time.

Tag selv kaffe, te, saftevand og kage med!

Vel mødt til en spændende aften!
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Birkerød
Gruppe1.

Gruppelederen har ordet

Blå Sommer 2004 

De fleste af vores spejdere og forældre blev informeret om Blå
Sommer 2004, herunder om deltagergebyret for lejren, under
gruppeturen på Colleruphus, men for at være sikker på, at
informationen vedrørende deltagergebyret også når ud til dem af Jer,
som desværre ikke deltog i gruppeturen, gentager jeg kort, hvad jeg
fortalte dengang:
Deltagergebyret for Blå Sommer 2004 er beregnet til 1.800 kr. pr.
spejder. Det er blevet så højt, fordi det skal dække både lejrafgiften,
som er på 1.375 kr. pr. spejder – lejrafgiften dækker transport, mad og
materialer –, ledernes deltagergebyr – lederne betaler principielt ikke
for ture og lejre i Danmark, da de bruger deres fritid, og bruger den
gerne, til at tage på ture og lejre med spejderne. Gruppelederen og to
ledere fra hver gren deltager i Blå Sommer 2004 – og udgifter til små
ekstra fornødenheder under lejren, som ikke dækkes af lejrafgiften.
Det er muligt at søge om kommunalt tilskud i henhold til
folkeoplysningsloven – efter lejren. Der kan søges tilskud på 49,50 kr.
pr. dag pr. spejder, men jeg kan ikke på nuværende tidspunkt oplyse
om, hvor mange penge vores gruppe kan få i tilskud, da loven tolkes
forskelligt fra kommune til kommune. Ifølge folkeoplysningsloven bør
kommunerne dække minimum 65% af beløbet. Birkerød Kommune
plejer at give sine spejdere en god, økonomisk støtte, men på grund af
vores hyttebyggeri har vi ikke råd til at lægge de penge ud, som
Birkerød Kommune først refunderer efter lejren.
Gruppestyrelsen har derfor besluttet, at deltagergebyret ligger fast, da
ture og lejre skal være udgiftsneutrale. Den har også besluttet, at
et eventuelt overskud fra lejren kommer spejderne til gode ved at gå
ind i regnskabet for gruppeturen i 2005 og dermed gøre den billigere.
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Birkerød
Gruppe1.

Hvis du ikke allerede har tilmeldt dig Blå Sommer 2004, så skynd dig
at aflevere din tilmelding til din leder! Det bliver årets bedste
spejderoplevelse!

Ny gruppefolder
Jakob Braad – vores tropsleder – og Lisbeth Garly – en af vores
mange aktive forældre i gruppestyrelsen – har udarbejdet en ny og
virkelig flot gruppefolder, som kort fortæller om os og om det, som vi
står for, i ord og billeder. Den nye gruppefolder skal anvendes første
gang mandag den 22. september, når nogle friske ulve, Tha og jeg gør
reklame for os ved Birkerød Kommunes velkomst for nye birkerødder
oppe ved biblioteket.
Vi har jo en vision i vores gruppe, nemlig at vi skal være den største
gruppe i Birkerød i 2010. For at være det er vores første mål, at vi har
bygget en hytte inden sommeren 2003. Vores andet mål er, at vi i 2003
har en tilgang af nye spejdere, så vi har 30 ulve, 15 juniorer og 15
spejdere, en venteliste på 10 ulve, 5 ledere i hver gren og en
gruppestyrelse med en bred og solidt forankret forældrekontakt. Vores
tredje mål er, at vi i 2003 har en årlig indtægt på 40.000 kr. ud over
indtægten fra kontingenter. Vi har ikke fået bygget hytten færdig
endnu, men konturerne af hytten er begyndt at tegne sig. Vi har i
øjeblikket 23 ulve, 13 juniorer og 13 spejdere, og flere drenge melder
sig som interesserede, men vi har endnu ikke plads til de sidste – men
det kommer! Vi har en lille venteliste, 3-4 ledere i hver gren, en god og
engageret gruppestyrelse og en solid indtægt. Så alt i alt er vi godt på
vej, og vigtigst af alt – vi har det godt!
Den nye gruppefolder er en del af måden at nå vores mål på, men
folderen gør det naturligvis ikke alene. I – vores spejdere og forældre –
skal også gøre en indsats, for at vi kan nå vores mål. Tag for eksempel
en god kammerat med til et par spejdermøder – også selv om han ikke
melder sig ind efter et eller flere møder! Giv ham en god oplevelse, og
spred budskabet – det er sjovt at være blå spejder!
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Birkerød
Gruppe1.

Hytten
Som det stod at læse på forsiden af den sidste Bardunen, så er
hyttebyggeriet for alvor kommet i gang på begge sider af hækken på to
af spejdergrundene ude bag Hestkøbgård. Det er dejligt at se, hvordan
byggeriet skrider fremad derude. På pigernes side af hækken går det
utroligt stærkt, mens det på drengenes side går noget langsommere –
på den anden side blev Rom jo heller ikke bygget på én dag, men de
fleste mennesker var nok alligevel enige om, at byen var flot, da den
endelig stod færdig. Pigerne driller gerne drengene med, at deres
byggeri går hurtigere end drengenes, men drengene kan jo så drillende
spørge pigerne, hvor deres nye hytte skal stå, når de snart er færdige
med at bygge deres flotte, nye hus?! Jeg synes, at vi – både drenge og
piger - skal glæde os over, at vi alle snart får nogle virkelig gode
rammer for vores spejdersport.

Med ønsket om en god efterårsmåned med rusk og regn og flotte
farver

Find din vej, og gå den!

Kammeratskab uden ender…



ADRESSELISTE
Ravnsholt divisions hjemmeside: www.ravnsholt.dk

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

Ulveflokken:
ML:Kim Ørnbo (Tha) 4030 4857 / 4581 7043
MA: Mette Englev (Raksha)4056 0435  / 4581 3119
MH:Susanne Jensen (Pudmini)2253 9585 /45824062
MH: Rasmus Rahbek         2859 5752 / 4581 2270

Juniorflokken:
JL:Mette Kjær (Messua) 45 82 11 33
JA:Lasse A. Pedersen (Toomai) 45 81 04 07
JA:Mads Rønnest (Phao)   2622 9721/45 81 12 04
JA:Sikker Rosendal (Thuu)2736 0770/ 4581 8938

Troppen:
TL:Jakob Braad 29 72 42 70 /45 82 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:Jeppe A. Pedersen 2742 6288 / 45 81 04 07
PA:Jacob Würtz Lyngbye 2662  2126/45 81 11 14
Sioux:
PL:Rasmus A. Rahbek 28 59 57 52/45 81 22 70
PA:Anders Lønberg Rahbek 2043 7719/45 82 09 54

Birkerød Bjørne:
KL: Mikkel Thune 23 23 36 36

Birkerød Rover:
KL:Rolf Ingvardson 40 88 69 59

Gruppeleder:

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

Gruppeassistent:
GA: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 (mini):
ML:Marianne Carlson (Prik) 45 82 13 37
MA:Marie Jenstrup (Era) 61 30 01 36/ 35 83 56 06
MA:Naja Krogh Christensen(Prop)26705869/35823292

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

Tobitten (trop):
TL:Pernille Pedersen (Måne) 51 90 19 11
TA:Natalie Strandman (Pippi) 2266 4447/36 44 57 03
TA:Sine W. Jørgensen (Snip)2257 5157/ 35 85 62 66
Musvitten:
PL: Anne-Marie Appelqvist  (Fimpe) 45 82 04 67
PA: Gry Vesterdal (Kukki) 45 81 19 25
PA: Tina Carlson (Banzi) 45 82 13 37
Svalen:
PL: Nina Mørch Pedersen (Smut) 45 81 18 24
PA: Katrine Haupt Larsen (Stjerne) 45 81 83 24
PA: Anne-Cathrine Skriver-Møller(Bjørn)45 81 46 00

Birkerød Bjørne:
KL:Camilla Mørch Pedersen 45 81 18 24

Birkerød Rover:
KL:Pernille Pedersen 51 90 19 11

Gruppeleder:
GL:Helle Strøm 45 81 13 78

Gruppeassistent:
GA:Leif Nielsen (Akela) 45 81 71 57
GA:Poul Henrik Appelquist (Muvin) 45 82 04 67
GA: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


