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12. årgang nr. 5 Maj 2004

Kære alle i 1. og 2. Birkerød

Bardunen er i denne måned fyldt med tilbud om
ture og arrangementer, som du kan deltage i, så kig
bladet grundigt igennem!!!

Til alle skribenter: Næste nummer gælder for både
juni og juli. Deadline er rykket til d. 14. maj, da jeg
vender hjem efter  9 fantastiske måneder i Canada.
- Så husk at få det skrevet, mens du sidder og ser
kongeligt bryllup!!

:o)  Anne Katrine (Vims), redaktør

Jeg glæder mig til at se jer allesammen igen
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Fredag d. 10. – søndag d. 12. sep.

I denne weekend mødes ALLE:

DDS´s  -  FDF´ere og KFUM &K-spejdere
til en sjov og spændende lejr i telt
på lejrgrunden, Birkeengen.

Vi skal på denne weeekend kigge ind i fremtiden!
Hvad bringer den? Hvordan kan vi bruge den?

Vi tager toget fra Birkerød og næsten til Hundested.

Om lørdagen er der for ca. 7 - 12-årige FUBI-løb.

De store er på Økseløb, som starter allerede fredag aften et sted.....

Indbydelsen kommer lige før sommerferien.

Sæt allerede nu  x i kalenderen.

Forældre og tidl. ledere, der har lyst til at give en hjælpende hånd
med mad, teknik eller løbene, hører gruppe- eller kredsleder gerne
fra.

Fællesudvalget for DDS, FDF og KFUM & K-spejderne i Birkerød

Indbyder til:  Birkelejr 2004

Med venlig hilsen

Fællesudvalget
Jens Larsen, formand
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Tillykke siger vi alle til :

Æressiden

Fødselsdage – maj

1. Katrine (Stjerne) 14 år
3. Mads R. 20 år  (11 spejderår)
4. Ikki 7 år  (1 spejderår)
5. Ole (MA) 36 år  (0 spejderår)
10. Polina (Krumme) 10 år
15. Glip 12 år  (1 spejderår)
19. Sebastian 14 år  (6 spejderår)
21. Rune 28 år  (18 spejderår)
23. Simon 14 år  (4 spejderår)
26. Kalanag 11 år  (3 spejderår)
27. Muvin 8 år  (0 spejderår)
28. Hathi 9 år  (0 spejderår)

Birger (GH) 52 år  (x spejderår)
31. Mikkel 25 år  (18 spejderår)

Mette (Bilbo) 19 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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Birkerød Ulve
H. Chr. Engelsens Flok1.

Hej Ulve,
April måned er gået i fuld fart: Bage boller på bål, båd-kapløb med
mælkekartoner, Sct. Georgsdag med rollespil om drager og princesser
samt et orienteringsløb arrangeret af den lokale orienteringsklub - OK Øst -
ja vi har haft det sjovt i april.
MEN - maj måned bliver mindst lige så udfordrende. Vi starter med at tage
på tur til Zoo. Sidste år var vi 1700 spejdere og mon ikke denne rekord
bliver slået i år ? Det er sjovt at gå i kortege i gaderne med politieskorte og
standse hele trafikken. Midt i maj arbejder vi videre på vores mærke “ud i
naturen” ved at tage en tur ned i vaserne. Sidst i maj måned er der virkerlig
lejlighed til at komme ud i naturen idet vi skal på et 10 km langt
sæbekasseløb, Oak City rally, hvor vi jo har en stolt tradition for at vinde
ærefulde medaljer. Allersidst på måneden tager vi en tur ned i Bistrup hegn
og ser hvad der rører sig i skoven.
Jeg vil også gerne benytte lejligheden til at gøre opmærksom på at vi
holder bestyrelsesmøde d. 4. maj. På dette møde opfordres alle forældre til
at deltage. Hidtil har vi ikke haft en overvældende repræsentation af
ulveforældre på disse møder men det kunne vi godt tænke os fremover.
Slutteligt vil jeg gerne byde rigtigt hjerteligt velkommen til Ole, der fungerer
som ny hjælper for ulvene. Det er rigtigt rart at forældrene giver en hånd
med ved møderne og engagerer sig i spejderlivet. Vi vil faktisk gerne
udvide ledekredsen med yderligere et par forældre - så overvej venligst om
det ikke lige var noget for dig at deltage som hjælper på møderne
fremover. Visionen for gruppen sigter mod at vi skal være 5 bander med
ulve efter sommerferien (30 ulve) og det kræver at der er mindst 5 ledere
tilstede ved møderne for at det fungerer godt. En hjælpers primære opgave
er at komme til møderne og hjælpe til med at det planlagte program
gennemføres. Det er ikke nogen betingelse at man kan komme til at alle
møderne. Det er naturligvis ikke muligt, men netop derfor er det en god ide
at vi er flere der kan overlappe hinanden.

Med spejderhilsen
Rasmus, Ole, Raksha, Pukena og Tha
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Birkerød
Blåmejser2.

Hej alle mejser!

Nu har vi fået indviet vores flotte nye hytte, og ser meget
frem til at bruge den til vinter. Den 2. maj er der jo ZOO-
dag, hvor rigtig mange af jer kommer med, så kryds fingre
for at vejret også er med os. Denne måned skal vi
fortsætte med at øve os i at tænde bål, hvilket I jo snart er
blevet ret gode til. Vi skal også have gravet jeres egen
bålplads til hver patrulje.
I kan tænke over hvilke udfordringer, I vil give de andre
patruljer, når I skal lave løb for hinanden.

Husk at melde afbud hvis ikke i kommer!

De bedste mejse hilsner fra

Prik, Prop og Bimbo
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Birkerød Juniorer
         Marianne Wieses Flok1.

Hej Tigere og Løver

Nu kommer maj måned hvor vi skal på zootur og sæbekasseløb.
Vi skal være ude det meste af tiden så husk tøj efter vejret. vi
skal træne med sæbekassebilerne og vi skal træne
lejrfærdigheder til blåsommer.

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
gange på et halvt år så får man en mødeknap til sin uniform.

Maj(Lejrliv)
Søndag den 2. Zootur
Torsdag den 6 Lejrliv–bål. Træning Oak City Rally
Torsdag den 13 Lejrliv–bål. Træning Oak City Rally
Torsdag den 20. Kristhimmelfart-intet møde
Søndag den 23. Oak City Rally
Torsdag den 27. Lejrliv – vi bygger med rafter.

Lasse, Sikker, Pudmini og Messua

Husk at melde afbud hvis du ikke kommer
afbud til email: mkjaer@dadlnet.dk eller

telefon 45821133/60626906
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Birkerød
Spirer2.

Hejsa alle spirer

Så er foråret kommet og sommeren er på vej og så det jo
tid til den store sommerlejr ovre i Sønderjylland. Men inden
da skal vi jo lige have nogle ting på plads. Der for skal vi
holde møder ude på grunden/hytten. (den er jo færdig).
Den 10. , 17., og 24. maj skal vi bl.a. tage
sikkerhedsbeviser, kigge vores telte og materialekasser
igennem, og tage bålbeviser.

Den 2. maj er der zoo-dag (nærmere besked følger).

Den 23. maj er der OAK-city, men vores biler har det ikke
godt. Vi mangler nogle friske gutter/gutinder (forældre) der
kan lave dem. (Vi har 2 biler). Hvis der ikke er nogle der
melder sig til at lave vores biler – bliver der ikke noget
OAK-city for spirerne i år.

Med mange spirerhilsner fra

Baloo, Smil og Rokke

                                 \!/
                             (@ @)
 ~~~~~~~~~~~o00-(_)-00o~~~~~~~~~~~~~~



8

1. Birkerød
Trop

Hej Rødder!!!
Jeg vil lige starte med at sige tillykke til dem der var med på LPT.
Det blev til en samlet 18. plads ud af 57 patruljer fra hele landet.
Godt gået. Oven i købet lykkedes det at komme på top 10 både i
turnout og i turneringsløbet.
Jeg synes i klarede det flot på trods af at I måtte kaste jer ud i
hejken med en minicrosser næsten uden strøm.

Ellers håber jeg at vi netop har haft en god tropstur. Det regner jeg
da bestemt med.

I maj skal vi bygge løs på den svævebane vi skal have op at stå ude
ved grunden.

Ellers kan jeg berette at vi knokler løs for at få hytten indflytnings
klar hurtigst muligt. I og jeres forældre er stadig meget velkomne til
at give en hånd.

Maj er en travl måned for PLA’erne. PLAST (PLA arrangement for
hele divisionen) landede i maj måned. Derudover har vi selv planlagt
en PLA tur kun for 1. Birkerød. Det var ikke meningen de skulle
ligge i samme måned, men det skyldes at PLAST plejer at ligge i
marts, så det havde vi regnet med det gjorde igen i år.

PLAST PLAStævne 1.-2. maj.
Tropsmøde Onsdag den 5. maj kl. 19:30 ved Naulakha.
PLA Tur Lørdag/søndag den 15./16. maj.
PLAM Onsdag den 26. maj 2004 kl. 19:30 på lokalet.
Næste tropsmøde Onsdag den 2. juni 2004
  Husk at melde afbud!!! Staben
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Birkerød Trop
Tobit2.

Kære Tobitter

Så blev det endelig på de tider, hvor vi så småt kan begynde at
tage den nye hytte i brug! Det – og forhåbentlig også det gode
forårsvejr – fejrer vi med et tropsmøde ved den nye hytte d. 3.
maj.

Månedens aktiviteter bærer præg af de lunere tider og lysere
aftener. Vi skal fremstille forskellige redskaber til
udendørsaktiviteter, så vi sammen kan nyde foråret.

Maj måned byder også på en enestående chance for at tilbringe
en hyggelig weekend i naturskønne omgivelser, når vi tager på
kanotur d. 15. – 16. Så pak en let og vandtæt oppakning og tag på
tur med din trop. Vi glæder os til at se jer alle!
Aktivitetsudvalget er i skrivende stund allerede i fuld gang med
sammensætningen af turens program...

Og lige endnu en gang... husk nu endelig at melde afbud,
hvis du ikke kan komme – du kan også melde afbud til din PLA,
der giver beskeden videre til os i Staben.

Månedens program:
1.-2. maj: PLAST – tur for patruljeledere og -assistenter
3. maj: Tropsmøde, kl. 19-21 ved den nye hytte – tag tøj på til at
være udenfor
15.-16. maj: Trops-kanotur – vi starter lørdag kl. 10, og slutter
søndag kl. 14

Kærlige hilsner Staben
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Birkerød
Bjørne

Der var engang for meget længe siden, vist så længe siden som
sidste fredag, at Peter Plys boede helt alene i en skov under navnet
Sanders. En dag, da han var ude at spadsere, kom han til en åben
plads midt i skoven, og midt på den åbne plads stod et stort egetræ,
og oppe fra toppen af træet lød der en høj summen.
Plys satte sig ved siden af træet, støttede hovedet mellem sine
poter og gav sig til at tænke.
Allerførst sagde han til sig selv: “Den summen betyder noget. Man
hører ikke sådan en summelyd, kun sum og sum, uden at det
betyder noget. Hvis der er en summelyd, så betyder det, at der er
nogen, som laver en summelyd, og den eneste grund, der er for
nogen til at lave en summelyd, er så vidt jeg ved, hvis man er en bi.”
Så tænkte han sig igen længe om og sagde så: “Og den eneste
grund, hvorfor man er en bi, er så vidt jeg ved, for at man kan lave
honning.”
Så rejste han sig op og sagde: “Og den eneste grund til at lave
honning er, for at jeg kan spise den,” og så gav han sig til at klatre
op i træet.
Han klatrede og han klatrede og han klatrede og medens han
klatrede sang han en lille sang for sig selv. Den lød sådan:

Er det ikke sjov
Som en bjørn elsker sødt?
Sum sum sum,
Men sådan er han født.
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Birkerød
Bjørne

Hvis bjørne var bier, ville deres kube stå
ved foden af et træ, ikke oppe i det blå.
Ja, tænk hvis alle bier blot gjorde som en bjørn,
Så slap vi for at klatre og ta’ den hårde tørn.

Efterhånden var han blevet temmelig udmattet, så derfor sang han
en klagende sang. Men nu var han også næsten nået derop – hvis
han nu stod på den gren …
KNÆK!
“Hjælp, hjælp!” råbte Plys og faldt ned på grenen nedenunder. “Når
jeg blot ikke havde…,” udbrød han, da han tumlede endnu længere
ned til den næste gren. “Jeg havde nemlig i sinde,” forklarede han
sig selv, medens han slog en kolbøtte og styrtede videre til den
næste gren meget længere nede, “jeg havde i sinde,” stønnede han,
medens han meget hurtigt susede gennem de næste syv grene.
“Det kommer alt sammen af,” fastslog han, da han havde sagt farvel
til den sidste gren, snurret tre gange rundt i luften og yndefuldt var
havnet i en tjørnebusk, “det kommer alt sammen af at holde så
meget af honning”…

Aben summes videre til Michelle
P.Plys

Så klatrede han endnu lidt højere op – og lidt højere til – og så
endnu et stykke højere. Imens tænkte han på endnu en sang:



Gruppelederen har ordet
Lederne på tur
Gruppeledelsen – ledernes patrulje – var på patruljetur i den sidste weekend i
marts. Turen var henlagt til et dejligt sommerhus ved Melby, hvorfra der ikke
er langt til de flotte strande og høje klinter langs Sjællands nordkyst. I løbet af
weekenden arbejdede patruljens medlemmer – lederne – med et emne, som
patruljelederen – gruppelederen – havde valgt og lavet et oplæg til, samtidig
med at de hyggede sig og havde det rart sammen. Der var således tid til
både de mere alvorlige samtaler omkring sofabordet og de mere muntre
samtaler på traveturene til stranden eller hen over køkkenbordet i forbindelse
med madlavningen.

Selv om vi kun var 8 ud af patruljens 17 medlemmer med på turen, så kom vi
alligevel godt rundt om emnet “Tag gruppens temperatur!”. Vi fik drøftet både
de gode og de dårlige ting, som vi oplever i vores daglige spejderarbejde, og
vi fik valgt tre indsatsområder, hvor vi vil styrke vores gruppe ved at foretage
nogle bevidste handlinger i løbet af det næste år.

Vi vil således rekruttere og fastholde spejdere ved at rekruttere til minigrenen
og ved at fastholde vores spejdere og give dem en hel spejdertid. Vi vil
rekruttere ledere ved at rekruttere tropsledere/tropsassistenter og klanledere/
klanassistenter internt fra seniorgrenen og ved at rekruttere miniledere/
miniassistenter og juniorledere/juniorassistenter eksternt fra gruppens
forældrekreds. Endelig vil vi aktivere gruppens forældre ved at fortsætte
udlevering og indsamling af gruppens nye giv-en-hånd-seddel og anvende
den aktivt både centralt og decentralt inden for gruppen.

Endelig nåede vi også kort at drøfte et nyt udkast til vores gruppes vision og
mål. Vi vil arbejde videre med udkastet, og vi håber, at vores seniorer også
vil arbejde med det eller tage udgangspunkt i det til deres eget udkast, som
kan præsenteres for gruppestyrelsen inden næste års grupperådsmøde.

Det er vigtigt at have en vision – et ideal –, som vi kan arbejde frem imod, og
det er vigtigt at sætte sig mål, så vi har nogle pejlemærker på vores vej mod
visionen. Det er ikke sikkert, at vi når frem til vores vision – det kan sågar
hænde, at vi ændrer vision undervejs –, men vi stræber efter at nå frem til
den, og på vores vej får vi mange andre gode ting ud af vores stræben.

1. Metodister er tilhængere af metodismen, som er en protestantisk kirkelære.

Blå Sommer 2004
Jeg har nu haft kontakt med den norske spejdergruppe, som vi skal bo og
arbejde sammen med under korpslejren. De norske spejdere er metodister1og
kommer fra den lille by Rælingen, der ligger sydøst for Oslo. Jeg har skrevet et



Husk forældremødet om Blå Sommer 2004, som finder sted onsdag den 16.
juni 2004 fra klokken 19 i Naulakha! Sæt et stort X i Jeres kalendere, så I
husker det! I vil blive mindet om det igen ved en seddel, som Jeres drenge vil
få med hjem i begyndelsen af juni måned.

I skrivende stund – i midten af april måned – er tropsspejderne på Lands
Patrulje Turnering, og i løbet af maj måned deltager vores ulve og juniorer i
Zoo-dag og Oak City Rally. Gid den bedste patrulje må vinde! Gør Jeres
bedste for at vinde! God tur, drenge!

Med ønsket om en måned med masser af spejdersport

Kaa
Find din vej, og gå den!

Det er mit håb, at vi alle får en masse spændende oplevelser ud af at være
værter for nogle udenlandske spejdere. Måske lærer vi en ny måde at
gennemføre morgensamlingen på, en ny måde at lave pionerarbejde på, en
ny måde at være på løb på, en ny måde at sammensætte ingredienserne i
madlavningen på, en ny måde at have lejrbål på og så videre. Et af de meget
synlige beviser på at have gennemført aktiviteter sammen med fremmede
spejdere på korpslejren er et ekstra mærke til spejdernes uniform, nemlig det
såkaldte Friendship Award mærke, som spejderne kan gøre sig fortjent til ved
at deltage i aktiviteter sammen med spejdere fra andre egne af Danmark eller
fra andre egne af verden. Det vil være oplagt at prøve at tage dette mærke
sammen med vores nye norske spejderkammerater.
Nu kan månederne inden korpslejren tælles på mindre end en hånd. Det er
derfor ved at være tid for vores spejdere – både store og små – at
kontrollere, at deres telte er i orden, og at deres patruljekasser er intakte, så
eventuelle fejl og mangler kan blive rettet inden lejren. Det er også ved at
være tid for vores ulve, at de øver sig i at slå deres telte op, at stramme
bardunerne og at holde orden inde i deres telte, så vores lejr ikke kommer til
at ligne noget fra en festival. Juniorerne, tropsspejderne, seniorerne og
lederne har heller ingen skade af at repetere deres færdigheder inden for
denne disciplin!

langt brev til de norske spejderes gruppeleder for at fortælle lidt om vores
gruppe og for at indlede en dialog, så vi kan få afstemt vores forventninger til
hinanden.

Endelig har grenenes aktivitetsansvarlige ledere fået tilbagemelding på vores
spejderes forskellige projekter i Xperimentariet og på Xpeditionen, og de
sidste detaljer er klaret af med Aktivitetsudvalget. Vi har også fået oplyst de
ordens- og sikkerhedsregler, der er gældende under korpslejren, og de vil
blive gennemgået med alle både før og under lejren.
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I FORBINDELSE MED SCT. GEORGS GILDETS
KRÆMMER-MARKED OG LOPPEMARKED PÅ
BYAGERVEJ

Den 4. 5. og 6. 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
PLADSANVIS-NINGEN FRA FREDAG KL. 16.

KOM OG FÅ EN SJOV WEEK-END. DER
FOREGÅR OGSÅ EN MASSE SPÆNDENDE
AKTIVITETER.

B-Boys - det ultimative børne hip-hop show! Spiller på
friluftscenen Kl. 20.00

Arr.: Sct. Georgs Gildet i Birkerød
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Kræmmer- og loppemarked i Birkerød

Sct. Georgs Gildet i Birkerød arrangerer det årlige kræmmer-
og loppemarked på Byagervej med kræmmerboder, café,
øltelt, børneloppemarked og underholdning. Fredag den 4, til
og med søndag den 6. juni 2004

Fredag d. 4. juni 2004
Tivoliland åbent fra kl. 16.00 - 01.00
ALBATROS spiller i teltet fra kl.  20.00 - 01.00.

Lørdag d. 5. juni 2004
Tivoliland åbent fra kl. 10.00 - 01.00
Birkerød´s borgmester Ove Alminde kommer og holder
grundlovstale Kl. 14.00.
B-Boys - det ultimative børne hip-hop show! Spiller på
friluftscenen Kl. 20.00
REPEATLES spiller i teltet Kl. 21.00 - 00.45

Søndag d. 6. juni 2004
Tivoliland åbent fra kl. 10.00 - 17.00
Benny Bomstærk spiller på pladsen alle dage fra kl. 10.00 til
16.00

Yderligere oplysninger fås hos kræmmerudvalget v/Erik Gissel
Jensen, tlf. 45 82 37 19.



ADRESSELISTE
Ravnsholt divisions hjemmeside: www.ravnsholt.dk

1. BIRKERØD GRUPPE
Hjemmeside: www.1b.dk
Ulveflokken:
ML:Kim Ørnbo (Tha) 2333 0777 / 4581 7043
MA: Mette Englev (Raksha)4056 0435  / 4581 3119
MA: Kirsten Ægidius 2030 4723/ 4581 7447
MH: Rasmus Rahbek 2859 5752 / 4581 2270

Juniorflokken:
JL:Mette Kjær (Messua) 4582 1133
JA:Susanne Jensen (Pudmini)6094 2689/ 4582  4062
JA:Lasse  Pedersen (Toomai) 61790407/45810407
JA:Mads Rønnest (Phao)   2622 9721 / 4581 1204
JA:Sikker Rosendal (Thuu)2235 3697/4581 8938

Troppen:
TL:Jakob Braad 2972 4270 / 4582 4270
TA:Rune Jørgensen 5188 5897
TA:Susanne Lassen 2681 6094
TA:Lasse Nielsen 2614 1028
Mohawk:
PL:Jeppe A. Pedersen 2742 6288 / 4581 0407
PA:Jacob Würtz Lyngbye 2662 2126/ 4581 1114
Sioux:
PL:Rasmus A. Rahbek 2859 5752/ 4581 2270
PA:Anders L. Rahbek 2043 7719/ 4582 0954
Birkerød Bjørne (senior):
KL: David Hansen 6135 3177/  45812794

Birkerød Rover:
KL:Rolf Ingvardson 40 88 69 59

Gruppeleder:
GL:Jens Thygesen (Kaa)2011 3114 / 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:Naja Krogh Christensen(Prop)26705869/35823292

Spirer (junior):
JL:Charlotte Frost (Rokke) 60 24 37 03
JA:Merete Rønberg (Smil) 51 94 57 37 / 44 68 40 71
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 (senior):
KL:Camilla Mørch Pedersen  (Kaska) 45 81 18 24
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


