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SÆLGES:

Han Wag vandrestøvler str. 11
ældre model, næsten ubrugte
Pris 100,-

Henvendelse til Rasmus Rahbek tlf.: 45 81 22 70
Se flere billeder på: www.toronado.dk/tilsalg

Er din uniform blevet for lille eller mangler du en rygsæk?
Du kan også få en køb-salg-bytte annonce i Bardunen
Bare skriv til: bardunen@post.cybercity.dk
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Tillykke siger vi alle til :

Æressiden

Fødselsdage – juni
3. Sidsel (Pep) 9 år
6. Jonas 18 år
11. Malene (Mickey) 13 år
13. Johanne(Bengo) 9 år
15. Batcha 10 år

Celine (Nika) 12 år
18. Laura (Miv) 10 år
20. Mette (Paprika) 9 år
21. Mette (Kiwi) 20 år
22. Tavi 10 år
24. Anders 16 år
27. Rasmus 16 år

Tikki 10 år
Louisa (Luna) 11 år

29. Mang 10 år
30. Brian 26 år

DEADLINE
Stof til næste blad

senest
den 10. i måneden før

INDLÆG
sendes til

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

Fødselsdage – juli
2. Emil 19 år
6. Christina (Stampe)14 år
7. Kamya 11 år
8. Kasper 31 år
9. Signe 19 år
12. Rama 9 år
19. Thomas 14 år
21. Nicolai 16 år
22. Tina (Fugl) 19 år
23. Sine (Snip) 30 år
26. Sheeta 10 år
29. Jesper 27 år
30. Emma (Kløver) 11 år
31. Minaul 12 år
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Birkerød Ulve
H. Chr. Engelsens Flok1.

Hej Ulve,

Maj måned gik over stok og sten. Vi var på en dejlig tur i
Københavns ZOO sammen med 1729 andre spejdere og vi var til
Oak City Rally sidst i maj måned. Det er et helt fantastisk
sæbekasseløb på 10 km. De der ikke var med i år må glæde sig til
at det bliver deres tur næste år.

Juni måneds store aktivitet er kræmmermarkedet hvor vi hjælper til
med at afvikle festen over 3 dage og på den måde tjener nogen
gode penge til vores hytte. Der er også Bistrup sommerfest lørdag
d. 5. juni, hvor man jo kommer gratis ind hvis man tager sin uniform
på. Se om du kan lokke din mor og far med ud på et af disse
arrangementer.
Vi har lavet lidt om i programmet for juni idet vi har ændret
spejdermødet  d. 10. juni til at foregå hjemme hos Kaa onsdag d. 9.
juni (fra 17:00-19:00). Her skal vi snakke om Blå sommer og se en
film om hvordan Blå Sommer foregik for 5 år siden.
De seje af Jer vil sikkert med til Valdemarsdag d. 15. juni. Her skal
vi ud at sælge dannebrogsflag om eftermiddagen og om aftenen er
der en tur op til Hillerød hvor vi går flagparade ned til slotskirken på
Frederiksborg slot. På slottet uddeles faner til de heldige grupper.
Der er forældremøde i Naulakha d. 16 juni om Blå sommer og
sidste gang vi skal til spejder inden sommerferien er d. 17 juni hvor
der skal foregå noget hemmeligt !!
Så du kan roligt glæde dig til en spændende sidste måned inden
sommerferien.

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

Kære Blåmejser

Så blev den nye hytte endelig færdig, og vi fik holdt en god
indvielse. Men husk, selvom vi nu har fået en hytte ude på
grunden, skal vi stadig være ude til møderne. Så husk tøj
efter vejret!
I juni skal vi snakke om hvordan det er at være på lejr, og
vi skal øve os på at lave en lejr. Dvs. lave bål, slå telt op
og meget mere.
D. 12.-13. juni har vi overnatning på grunden, så I kan
prøve hvordan det er at være på lejr og sove i telt. Onsdag
d. 16. juni har vi det sidste møde inden sommerferien. 20.-
25. juli skal vi på Blå Sommer, og vi glæder os rigtig meget
til at være på sommerlejr med jer.

Mejsehilsner og rigtig god sommer fra

Prik, Prop, Bimbo og Bom
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Birkerød Juniorer
         Marianne Wieses Flok1.

Hej Tigere og løver

Nu starter den sidste måned inden sommerferien. Blå sommer
vinker forude så der er selvfølgelig forældre møde om denne
spændende lejr. Vi er også indbudt til videoaften hjemme hos
Kaa det handler også om blå sommer men det er også skægt
selvom man ikke skal med til blå sommer.
Vi slutter af med et grillmøde for forældre og søskende. På
mødet vil i få jeres mærker fra foråret.

Torsdag den 3.     Vi rejser telte og ser dem efter. Vi bygger med rafter.
Weekend 4-6. Kræmmermarked vi hjælper med parkering den 4. juni
Onsdag den 9. Videoaften hos Kaa om blå sommer (Lyngborghave 40
2 th) klokken 19-21
Torsdag den 10 Afslutning med forældre og søskende gratis at deltage

Lederne indkøber grill, burgerbøffer, pølser og
saftevand

Løverne medbringer brød
Tigerne medbringer salat
Alle medbringer kop, tallerken og bestik

Onsdag den 16 Forældremøde om Blå sommer klokken 19.00

spejderhilsen

Pudmini, Lasse, Sikker og Messua
Afbud tlf. 45821133/60626906 eller email mkjaer@dadlnet.dk
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Birkerød
Spirer2.

Hej Spirer

Så er det sommer og vi skal til sønderjylland på Blå
sommer fra den 20 – 29 Juli.

Den 7. juni skal vi gøre klar til sommerlejr – pakke men
det er vi jo næsten færdige med. Så der er en patrulje der
mangler at lave deres møde – så det gør vi her.

Den 14. Juni  er der traditionen tro forældremøde, som
bl.a. omhandler: Ledersituationen i gruppen og
sommerlejr  i vores nye hytte fra kl. 18:30 – 20:30.

God sommer.

Baloo, Smil og Rokke
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1.Birkerød
Trop

Hej Rødder!!!
Så er det blevet sommer. I skrivende stund er træerne nu blevet godt
dækket med pæne lysegrønne blade. Det betyder også at dette indlæg
dækker både juni og juli, så læg lige mærke til hvilken måned de enkelte
ting i oversigten hører til i.
Vi lægger hårdt ud med et tropsmøde der starter allerede kl. 16:15 ved
Bistrup Kirke. Der hjælper vi til med at hejse ting ned fra tårnet og stille
boder op. Husk at melde afbud hvis du ikke kan komme.
Der vil være spisning når tingene er sat op.
Derefter tager vi ned til Byagervej og bygger indgangsportal til
kræmmermarkedet. Dem der ikke kan nå det før møder dernede 19:30. Giv
lige besked om I dukker op ved kirken eller først ved
kræmmermarkedspladsen.
I weekenden er der så kræmmermarked. Hvis nogle af jer vil hjælpe til med
parkeringen så sig lige til. I er velkomne.
Lørdag den 5. juni skal vi dog bruge folk til Bistrup Sommerfest. Det er
meget vigtigt at så mange som muligt hjælper denne dag. Vi starter kl.
12:00 og slutter ved 20-21 tiden. I må gerne give besked om I bedst kan
først på dagen, midt på dagen eller sidst på dagen. Jo før jeg ved det desto
bedre.

Tirsdag den 15. juni er der Valdemars dag. Der skal dels sælges nogle
flagmærker i løbet af dagen og dels tager vi til Hillerød og deltager i
fanemarchen med mere. I får nærmere besked pr. mail. Håber at se så
mange af jer som muligt.

Onsdag den 16. juni er der forældremøde i Naulakha om Blå Sommer.
Bemærk at mødet starter kl. 19:00. Det forventes ikke at vare meget mere
end en times tid. Det er for hele gruppen.
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1.Birkerød
Trop

Onsdag den 14. juli er der pakke PLAM. Vi pakker det der skal
transporteres til Blå Sommer. Patruljerne SKAL have deres grej pakket og
klar inden. Det skal blot læsses den dag.
Fredag den 16. juli tager vi så af sted på vandrelejr. Det får I udleveret en
seddel om, jer der skal med. Vi starter om morgenen.

Ellers kan jeg fortælle at vi bliver ca. 93 spejdere og 24 ledere til vores
labyrint projekt. Korpset har bevilget 18.000 kroner ekstra til vores projekt
i forhold til hvad man normalt kan få. Årsagen er at de synes det er super
fedt.
Vi bygger som sagt en mørkelagt labyrint i 5 etager. Den bliver designet så
den ligner en borg. Der er 4 små tårne, et i hvert hjørne, samt et stort tårn i
midten, hvorfra der er en overdækket glidebane ned. Den ender i et gang
system fyldt med lænker, spøgelser, edderkoppespind, rotter, og mange
andre skræmme effekter. Vi er ca. lige mange drenge og piger tilmeldt
projektet.

Tropsmøde del 1 Onsdag den 2. juni kl. 16:15 ved Bistrup Kirke med
mad.

Tropsmøde del 2 Onsdag den 2. juni kl. 19:30 ved Byagervej.
Kræmmermarked Weekenden den 4.-6, juni ved Byagervej
Bistrup Sommerfest Lørdag den 5. juni kl. 12-20 ved Bistrup Kirke
Valdemarsdag Tirsdag den 15. juni i Hillerød
Forældremøde Onsdag den 16. juni kl. 19:00 i Naulakha
PLAM Onsdag den 14. juli kl. 19:30 i Naulakha
Vandretur 16.-20. juli i Sønderjylland
Blå Sommer 20.-29. juli ved Stevninghus
Besøgsdag Søndag den 25. juli - Blå Sommer besøgsdag
Uddeling Uddeling af aftenskole programmer i weekenden den

7.-8. august

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

Kære Tobitter

Dette indlæg dækker både juni og juli, så husk at gemme bladet
i juli måned også.
Mandag d. 7. juni byder på det sidste tropsmøde før
sommerferien. Vi skal blandt andet forberede os til
sommerlejren, men der bliver også tid til nogle
udendørsaktiviteter. Vi glæder os også til at se, om I er kommet
lidt mere på plads i jeres nye patruljerum?!

Tirsdag d. 20 juli tager vi på Blå Sommer!

Vi blev desværre nødt til at aflyse kano-tropsturen i maj, da der
var meget få tilmeldte, og det derfor ville blive meget dyrt for
den enkelte at deltage. Vi opgiver dog ikke turen fuldstændig,
men rykker den i stedet til en weekend i august. Så kan dem,
der rykker op i troppen til sommer, også nå at komme med. Vi
håber på at se rigtigt mange af jer til en hyggelig tur!

Ha’ nu en rigtigt god sommer – vi glæder os til at se jer alle på
Blå Sommer!

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.

Program juni og juli:
7. juni: Tropsmøde, kl. 19-21 – tag tøj på til at være udendørs
20. – 29. juli: Blå Sommer

Sommer hilsner Staben
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2. Birkerøds Gruppesang
Sangen der kom igen

Omkvæd:
Højt humør, gør honnør
Trods skrammer, snavsede tæer

Vers:
Vi er en glad flok spejdere
Fra anden Birkerød
Vi elsker sjov og ballade
Det kan I godt forstå.

Og når vi ta’r på lejr,
Bliver rygtet hurtigt spredt
Kniv, kompas og negl’lak,
For vi er altid beredt

Om aftnerne ved bålet
Der synger vi en sang.
Og har det rigtigt sjovt
Vi fester natten lang.

Og når der så skal hygges
Så går vi tit i krig
Med slik og andre godter
Det kan vi allerbedst li.

Vi sidder rundt om bålet
Og synger en aftensang.
Og det er bare hygge
Vi synger natten lang.
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Birkerød
Gruppe1.

Gruppelederen har ordet
Kender du det? Du har meget at se til, men alligevel finder du kræfterne
til at få gjort alle de ting, som du skal gøre. Jo mere du laver, desto mere
energi får du. Det er som om, at du finder energien i selve arbejdet – det
er underligt, men ikke desto mindre sandt!

Jeg er lige kommet hjem efter en hel dags arbejde ude ved Naulakha.
Efter sådan en dag har jeg en dejlig fornemmelse i kroppen – en
fornemmelse af at have brugt min krop aktivt og en fornemmelse af at
have gjort en lille ting til glæde for andre, og selvfølgelig også for mig selv
–, og mit humør er helt i top. Solen har skinnet det meste af dagen, men
her sidst på dagen er det begyndt at tordne og regne, så nu kan jeg
fortsætte mine mange gøremål indendørs.

Naulakha
Arbejdet i Naulakha skrider roligt og sikkert fremad. Den lille, men
trofaste skare af seniorer, ledere, forældre og venner er efterhånden
kommet så langt med arbejdet på hytten, at vi snart kan begynde at ane
slutningen på byggeriet. Og godt det samme, for Birkerød Kommune har
anmodet os om at flytte ud af Mantziusgården – vores domicil siden
gruppens oprettelse i 1910 – inden udgangen af juni måned, idet vores
lokaler på Mantziusgården skal sættes i stand, før et par af byens
husvilde foreninger kan tage dem i brug efter sommerferien. Så vi får
travlt i juni måned med at få Naulakha gjort indflytningsklar og med at få
flyttet vores ting ud af Mantziusgården.
Da vi ikke har tid og råd til at bygge et materielskur inden udflytningen fra
Mantziusgården, har bestyrelsen i slutningen af maj måned taget kontakt
til Furesø Golfklub for at undersøge muligheden for permanent
opbevaring af vores store materielgenstande – kærrer, sæbekassebiler,
cirkustelt, udklædningstøj med mere – i en af bygningerne på
Hestkøbgård. Jeg kender endnu ikke resultatet af denne kontakt.
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Birkerød
Gruppe1.

Blå Sommer 2004
Forberedelserne forud for Blå Sommer er begyndt at fylde mere og mere i
dagligdagen. Strømmen af information, der tilflyder lederne, bliver
kraftigere og kraftigere. Det er tydeligt at mærke, at vi aldrig har været
tættere på dette års korpslejr.

En af de meget spændende informationer, som er tilflydt mig, er, at vi
skal bo i underlejren Kloden. I denne underlejr bor alle de udenlandske
spejdere, og i denne underlejr er alle klyngerne opkaldt efter et land.
Vores klynge er opkaldt efter et land med høje bjerge, grønne sletter og
brusende floder, nemlig Afghanistan. Underlejrledelsen har opfordret alle
klyngerne til at markere deres respektive klyngers særpræg, og lige i
øjeblikket er jeg ved at undersøge muligheden for at få fat i et afghansk
flag og nogle afghanerhatte – direkte importeret fra Afghanistan!
Derudover ved vi nu også, at vi skal bo i klynge sammen med Lillestrøm
Metodistspejdergruppe – vores norske venskabsgruppe –, 2. Birkerød
Gruppe, Eremitage Gruppe og Nexø Gruppe. Jeg har haft kontakt til alle
grupperne for at høre, om de har interesse i at koordinere indretningen af
klyngen og eventuelle fælles arrangementer inden for klyngen. Det er de,
så jeg forventer at holde et møde med alle lederne fra disse grupper
inden sommerferien for at få koordinationen på plads.

 

Lige som pigerne i 2. Birkerød Gruppe, der holdt åbent hus og spejderfest
i anledning af deres hyttes indvielse i slutningen af april måned, forventer
vi også at holde et åbent hus arrangement i forbindelse med Naulakhas
indvielse, hvor vi inviterer vores familier, venner og bekendte til at tage
vores nye hytte i nærmere øjesyn. I forlængelse af dette arrangement vil
vi også holde en spejderfest, hvor det kun er os selv – lige fra den yngste
spejder til den ældste forælder i bestyrelsen –, der deltager. Hvornår
disse arrangementer finder sted, ved jeg endnu ikke, men jeg tør godt
love, at det bliver i år!

Vi kender nu også programmet for hele lejren – det eneste, som vi endnu
ikke kender, er tidspunktet for vores afrejse og vores hjemkomst –, og du
kan være ganske rolig, du kommer ikke til at kede dig!
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Birkerød
Gruppe1.

Gruppetur
Jeg vil også minde Jer alle sammen om, at vi tager på gruppetur til
Colleruphus i weekenden den 27.-29. august 2004. Se annoncen et andet
sted i denne Bardun!

Ud i det blå
Endelig vil jeg minde Jer om, at vi igen i år arrangerer Ud i det blå for hele
gruppen. Det finder sted i weekenden den 4.-5. september 2004. Se
annoncen et andet sted i denne Bardun!

Med ønsket om en blå sommer med begejstring og glæde ved
aktiviteterne, med afslapning og hygge omkring bålet og med
kammeratskab uden ender

Kaa
Find din vej, og gå den!

II slutningen af juni måned skal lederne have pakket alle de telte og alt
det materiel, som vi skal have med på lejr. Og det er ikke småting! Jeg vil
opfordre Jer alle til at sikre, at Jeres bande- og patruljekasser, telte og
andet materiel til brug på korpslejren er helt tiptop i orden, inden vi tager
afsted, for det er så kedeligt at konstatere mangler og fejl, når vi befinder
mange kilometer hjemmefra!

Jeg vil opfordre alle vores forældre til at deltage i forældremødet om
Blå Sommer den 16. juni 2004 klokken 19 i Naulakha, hvor lederne vil
informere om korpslejren og svare på spørgsmål!

Uddeling af aftenskoleprogrammer
Jeg vil minde Jer alle sammen om, at vi deler aftenskoleprogrammer ud i
weekenden den 7.-8. august 2004. Det er vigtigt, at I alle giver en hånd
med, fordi det er en god indtægt til gruppens daglige drift. I får nærmere
besked!
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Ud i det blå 2004
Spænd støvlerne på!
Vi skal ud i det blå!

Som tidligere annonceret arrangerer 1. Birkerød Gruppe Ud i det blå
2004 i weekenden den 4. og 5. september 2004 i Nordsjælland.

Arrangementet er for gruppens spejdere, deres legekammerater,
søskende, forældre og bedsteforældre.

Der kan vælges mellem distancer på 10, 20, 30 og 50 km, som
gennemføres lørdag, mens distancerne på 75 og 100 km
gennemføres fra lørdag til søndag, og så koster det kun 1,- kr. pr.
km at deltage!
Ruterne vil blive lagt i naturskønne områder, så der vil være noget
at se på undervejs.

Hvad enten du allerede har besluttet dig for, at du vil deltage, eller
du fortsat overvejer, om du vil deltage, så er det en god idé at bruge
noget af sommeren til at træne dine ben, så du kan se, at de kan
holde til at gå ud i det blå, og dit hoved, så du kan sige, at du både
kan og vil nå dit mål.

Tilmelding og betaling for gængere finder sted i forbindelse med
gruppeturen på Colleruphus.

Med spejderhilsner fra
Kaa
Find din vej, og gå den!

PS:
Gruppen søger fortsat hjælpere til at gennemføre arrangementet,
da gængerne på distancerne over 10 km skal have både lidt at
spise og lidt at drikke undervejs.
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Birkerød
Gruppe1.

1. Birkerød Gruppe inviterer
sine spejdere, forældre, søskende og venner

til gruppetur på Colleruphus
i weekenden den 27.-29. august 2004.

Efter en dejlig lang sommerferie begynder vi et nyt spejderår. Det
nye spejderår indleder vi traditionen tro med en gruppetur på
Colleruphus, hvor alle spejdere, forældre, søskende og venner i 1.
Birkerød Gruppe kan deltage.

Hvornår: - I weekenden den 27.-29. august 2004.
- Ulvene, juniorerne, spejderne, seniorerne, roverne og
lederne mødes ved Mantziusgården fredag den 27.
august 2004 klokken 17.
- Ulvene, juniorerne, spejderne, seniorerne, roverne og
lederne er tilbage ved Mantziusgården søndag den 29.
august 2004 omkring klokken 14.30.
- Forældre, søskende og venner mødes på Colleruphus
lørdag den 28. august 2004 klokken 13.

Hvad: - Ulvene, juniorerne, spejderne, seniorerne, roverne og
lederne skal medbringe udstyr til overnatning i telt under
hele turen og madpakke og drikkelse til fredag aften.
- Forældre, søskende og venner, som gerne vil overnatte,
skal medbringe udstyr til overnatning enten i eget telt
eller på en af de to sovesale i hytten.
- Der er mulighed for at købe øl og sodavand på
Colleruphus, så tag lidt småpenge med!
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Birkerød
Gruppe1.

Hvorledes: - Ulvene, juniorerne, spejderne, seniorerne, roverne
og lederne mødes med køreklare cykler, hvorefter
flokkene, troppen og klanerne kører samlede til
Colleruphus.
- Gruppeturen er en chance for at få en god
spejderoplevelse og for at lære spejderne og lederne
bedre at kende.
- Lørdag eftermiddag gennemføres et løb for børn,
unge og voksne med traditionelle spejderaktiviteter rundt
på grunden ved Colleruphus.
- Lørdag aften bydes der på de traditionelle grillkyllinger,
hvorefter der afholdes lejrbål. Lørdag aften afsluttes med
kaffe, saft og kage, alt imens der vises billeder, og
fortælles historier fra årets lejre og ture.
- Søndag formiddag afholdes der løb for de mindste,
mens de ældste og forældrene rydder op og gør rent i
hytten.
- Søndag middag uddeles årsstjerner til spejderne.

Priser: 100,- kr. pr. spejder for hele weekenden.
30,- kr. pr. person til aftensmad lørdag aften.
10,- kr. pr. person til morgenmad søndag morgen.
20,- kr. pr. person til frokost søndag middag.

Andet: Colleruphus ligger på Høje Sandbjergvej 11 ved Gammel
Holte. Biler skal parkeres på parkeringspladsen på
hjørnet af Gammel Holtevej og Høje Sandbjergvej. Der er
10 minutters gang til hytten fra parkeringspladsen.

Vi glæder os til at se Jer alle sammen!

Med spejderhilsner fra
Forældrene og lederne i bestyrelsen
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Bestyrelsesformanden har ordet

Ja, vi har jo skiftet betegnelser, så gruppestyrelsesformand er blevet til
bestyrelsesformand.

Gruppens planer med forældrene
Vi har i sommeren 2004 tre forskellige opgaver, hvor gruppen skal markere
sig som spejdere, og iøvrigt have et økonomisk overskud:

1. Bistrup Sommerfest (grundlovsdag 5. juni i præstens have)
2. Kræmmermarked (næsten samme tid: samme week-end)
3. Uddeling af brochurer 7 – 8 august

Omkring de to første aktiviteter ligger arbejdet primært hos gruppen
(spejderne). Men der kan være brug for hjælp til Kræmmermarkedet –
kontakt din drengs leder.

Uddeling af brochurer
Vi har de sidste tre år haft en god indtægt – og et arrangement, der har
givet et godt sammenhold blandt såvel spejdere som forældre. Vi har delt
brochurer ud for aftenskoler, sognene samt idrætsforeningen Skjold. Vi
håber på de samme kunder i år.

Erfaringen har vist, at vi skal bruge week-enden, samt en aften lige inden. Vi
skal bruge to dage til at komme hele kommunen rundt. Så programmet lyder
som følger:
Lørdag d. 7. august kl 0900 – ca kl 1600
Søndag d. 8. august kl 0900 – når vi er færdige ( først på eftermiddagen)
Der er frokost begge dage, og saft undervejs.

Det er flot, hvis I deltager begge dage, men det er også godt at være med
enten lørdag eller søndag. Vi har brug for både drenge og forældre. Det er
vigtigt, at der kommer nogle forældre med bil. Kommunen er stor! Ellers er
det vigtigt at komme på cykel. Mødested på Ludvig Jensens Vej, omme
bagerst:
For at dette skal kunne lade sig gøre skal vi have pakket brochurerne. Det
gør nogle forældre torsdag d. 5. august kl 1900 - ??? for enden af Ludvig
Jensens Vej. Der serveres noget ost og rødvin. Meld dig til Eva Bjerregaard,
45 81 31 91, eller til din drengs leder. Gå ikke glip af dette!

Med spejderhilsen
Jens Rahbek
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Birkerød
Gruppe1.

Nyt om ledere i 1. Birkerød Gruppe, 2. halvår 2003
og 1. halvår 2004

Følgende er blevet kontrolleret i Rigspolitiets Centrale
Kriminalregister og udnævnt som ledere i Det Danske
Spejderkorps:

20. november 2003 David Hansen klanleder
15. december 2003 Kirsten Ægidius miniassistent
23. april          2004 Ole Aarenstrup Andersen miniassistent

Gruppens bestyrelse ønsker Jer tillykke, og gruppens ledere
ønsker Jer velkommen i deres patrulje!



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

Bestyrelsen:
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
MA:Pernille Würtz Lyngbye (Bimbo) 29 72 52 36

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

Bestyrelsen:
Formand:
Johnny Haupt Larsen 45 81 84 24
Kasserer:
Philip Dam 45 82 97 00

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


