
Bardunen

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

12. årgang nr. 9 Oktober 2004

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kom til 2. Birkerøds Andespil 
Onsdag den 3. november kl. 19.00 
I Sjælsøskolens kantine. 
Alle er velkomne. 
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Blå Sommer 2004

Fotos: Kevin Foster
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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) 14 år
2. Lars D. 29 år (19 spejderår)
6. Sascha (Splint) 13 år
7. Andreas H.J. 8 år (0 spejderår)

Malte 9 år (0 spejderår)
Charlotte (Rokke) 37 år

10. Christine (Miko) 13 år
13. Anne Katrine (Vims) 27 år
15. Rud 24 år (x spejderår)
16. Sara (Rip) 13 år
19. Sahi 9 år (1 spejderår)
25. Charlotte (Bounty) 20 år
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Birkerød Ulve
H. Chr. Engelsens Flok1.

Hej Ulve,
September bød bl.a. på et fællesmøde med 2. Birkerøds mejser.
Mødet var arrangeret af pigerne og de havde sandelig gjort sig umage
idet de havde forberedt et Harry Potter løb med fine udklædninger og
uddrivelse af det onde som lord Waldemort havde forhekset ind i en
stakkels mand. Ud kom det onde i form af lyserødt skum. Vi har noget
at leve op til når vi skal lave et fællesmøde med pigerne d. 7. oktober.
En anden begivenhed det er værd at trække frem fra september er 20
km turen, som en del af jer klarede med bravour. Det var godt gået !
og en rigtig flot tur rundt om Furesøen.
Jeg vil også gerne have lov at sige at ledersituationen for minierne nu
er rigtigt godt kørende idet vi er 6 voksne og Rasmus fra troppen til at
trække læsset. Det er skønt at vi er så mange, at der er en voksen til
hver bande. Og nu vi taler om banderne, så har vi udvidet antallet til at
vi nu er 5 bander med 6 ulve i hver.  Den nye bande hedder Elefanter
og den har farven lilla. Vi er nået op på det antal ulve der er vores
målsætning, men til gengæld kan vi heller ikke være flere.

Nu lidt om oktober: Vi starter med en tur i vores egen nye hytte, d. 2.
og 3. oktober. Mødet torsdag d. 7. oktober er et fællesmøde med
pigerne fra anden Birkerød. Der er efterårsferie i uge 42, hvilket
betyder at der ikke er noget møde torsdag d. 14. oktober. Indvielsen
af hytten bliver torsdag d. 21. oktober, så det møde vi havde planlagt
denne dag må vi undvære.
Sidste torsdag i måneden, d. 28. oktober, laver vi et løb der handler
om spejderloven.
Husk:  månedens knob er 8-tals knobet og det nye duelighedstegn vi
skal tage hedder “Drama, musik og sang”.

   Med spejderhilsen
   Rasmus, Raksha, Pukena, Sambur, Tantor, Tjo og Tha
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Birkerød
Blåmejser2.

Kære mejsepiger!
Så blev bladene atter gule, og det er koldt og mørkt om aftenen.
Derfor skal vi bl.a. bage og hygge i denne måned, mens vinden
rusker i træerne derude.
Vi skal også have et møde med drengene, men husk at det er
TORSDAG FRA 18-20 og ikke onsdag fra 17-19.
Husk også varmt tøj her i den kolde tid, for selvom det regner,
går vi sikkert ud og leger.

Desuden kan det nævnes at det årlige “Andespil”, som er en
bankoaften, hvor 2. Birkerød tjener penge til årets øvrige
aktiviteter, ligger onsdag d. 3. november i forlængelse af
mejsemødet, men mere om det senere.

Kærlige mejsepip fra:

PROP  (26 70 58 69) BOM (25 32 50 09) JEANETTE
(27269980) og TINA

P.S. MELD AFBUD, HVIS DU IKKE KAN KOMME!

DATO:      STED:             PLANER: 
7/10 
Torsdag kl. 
18-20 

Grunden ved 
vores hytte 

Igen et møde med drengene fra 1. 
Birkerød. Det blive spændende at se, 
hvad de arrangerer for os! 

13/10 FERIE – INTET MØDE 
20/10 Hytten Bagedag. Vi er inde og hygger med at 

bage boller, kerne smør og lave ost og 
syltetøj. Det kan være vi går ud og 
leger. 

27/10 Grunden og 
omgivelserne 
ved hytten 

Løb – overraskelse! 
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Birkerød Juniorer
         Marianne Wieses Flok1.

Hej Tigere og Løver
Et spændende efterår er nu igang. Vi skal til de fleste møder være ude
en god del af tiden så husk altid udetøj efter vejret. 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.
Vi arbejder i oktober også videre med kort og kompas og tager til sidst
den afsluttende prøve.

I oktober sker det vi har ventet på: hytten indvies.

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 (kort, kompas og natur)

Weekend 2.-3. Juplat. Divisionstur for de gamle juniorer.
Torsdag den 7. Øve og lære kortsignaturer.
Torsdag den 14. Efterårsferie.
Torsdag den 21. Hytteindvielse, se andet sted i bladet.
Torsdag den 28. Løb i Bistruphegn. Vi mødes på Hegnsvej p-

plads. Kort og kompasprøve.

Pudmini, Lasse, Baloo og Messua
Husk at melde afbud hvis du ikke kommer

Email mkjaer@dadlnet.dk  eller telefon  45821133/60626906
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Birkerød
Spirer2.

Hej Spirer

Vi er kommet godt ind i det nye spejderår og alle patruljerne har
afholdt deres møder.

Oktober måned starter med en tur for dem af jer som er
patruljeledere og assistenter, det er weekenden d. 2-3 okt. Det er
en tur sammen med juniorer fra de andre grupper i divisionen.
Derfor er der IKKE noget møde mandag d. 4. og d. 11. holder vi
efterårsferie.

Efter efterårsferien skal vi lave et særpræg som alle spirer kan
bruge. Det er på møderne d. 18 og 25 og hvad det præcist er vi
skal lave er en hemmelighed end til videre.

Med spirer hilsen

Glip, Vims,  Rokke og Smil
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1. Birkerød
Trop

Hej Rødder!!!
Så er vi endelig nået til den måned hvor vi indvier vores nye hytte
Naulakha. Se indbydelse et andet sted i bladet.
Vi kan dog godt bruge nogle hjælpende hænder inden, nemlig i første
weekend. Der skal vi have lagt fliser, og afsluttet alle de løse ender i hytten.
Alle kan give en hånd, både spejdere og forældre. Der vil også være lette
opgaver som ikke kræver kræfter. Der bliver sørget for mad og drikke, men
giv lige din TL besked om hvornår du/I hjælper.

Derudover byder oktober på efterårsferie, hvor PLA’erne skal på kursus.
Efter ferien er det dog tid til en tropstur hvor jeg virkelig håber at I alle
sammen deltager. I får særskilt indbydelse til turen. Hvis du ikke har fået
den endnu, så hent den fra hjemmesiden straks.

Husk at tilmelding eller afbud til sommerlejren til Canada var den 30.
september, så har du ikke svaret endnu, er det nu du skal vågne.
I løbet af oktober vil der være tilmelding og betaling til efterårsarrangement i
november. Jeg vil anbefale alle at deltage.

Bemærk at tropsmødet onsdag den 6. oktober er fra kl. 18:00-20:00 i
Rudeskov. Vi mødes overfor planteskolen ved den lille p-plads. Drej ind
ved skiltet med “Børneværelse med udsigt”.
Husk lygte og kompas!

Tropsmøde Onsdag den 6. oktober kl. 18:00 i Rudeskov
Hytte weekend 2.-3. oktober lægger vi fliser mm.
Hytte indvielse Torsdag den 21. oktober
Tropstur Weekenden 22.-24. oktober.
PLAM Onsdag den 27. oktober kl. 19:30 i Naulakha
Næste tropsmøde Onsdag den 3. november

  Husk at melde afbud!!! Staben



9

Birkerød Trop
Tobit2.

Hej Tobitter
I denne måned får I chancen for at føje endnu et mærke til
samlingen i det smukke efterårsvejr. Søndag d. 3. oktober holder vi
’store vandredag’, så spænd vandrestøvlerne på og berig din uniform
med et 30 eller 50 kilometer mærke.

Efter fysisk aktivitet og frisk luft, kan man jo godt gå hen og blive
lidt sulten. Og selvom efteråret er ved at være over os, er der endnu
tid til nogle udendørsaktiviteter. Månedens emne er mad over bål og
ildbor, stål og flint. I november venter Efterårsarrangementet, og
det skader jo heller ikke at være ordentligt forberedt...

På tropsmødet d. 6. skal vi se, hvordan det er gået med forrige
måneds emne – knob og tovværk og kort og kompas. Patruljedysten vil
afsløre, om orienteringsfærdighederne skal pudses af på de
kommende møder, eller om der skal bindes et par knob og besnøringer
mere inden Efterårsarrangementet...

Til sidst rigtigt god efterårsferie og god tur på PLAN til de heldige!

Husk nu også at melde afbud, hvis du ikke kan komme – du kan
også melde afbud til din PLA (patruljeleder eller –assistent), der
giver beskeden videre til os i Staben.

Program oktober:
3. oktober: Vandredag – få et 30 eller 50 km. mærke
6. oktober: Tropsmøde, kl. 19-21 i hytten
10.-16. oktober: PLAN – for patruljeledere og -assistenter
27. oktober: PLA-møde, kl. 19-21 i hytten

Efterårshilsner Staben
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Tak for en god måned. Vi håber at alle er kommet godt hjem
fra vores patruljetur. Vi glæder os til at høre hvad i synes
om den!!!
Vi fik leget nogle sjove samarbejdslege og lavet en blå
bog som vi håber snart bliver helt færdig. Efterhånden
er vi også blevet gode til det der med knob og
splejsninger☺

D. 3. oktober skal vi gøre os fortjent til et 30 eller 50 km.
mærke, så på med vandrestøvlerne

D. 6. oktober er der tropsmøde. (Der skal ALLE møde
med uniform og tørklæde.

Oktober måneds emne er: Mad over bål, ildbord, stål og
flint. Vi glæder os til endnu en god måned, hvor vi
selvfølgelig vinder patruljetrofæet!!

Mange hilsner jeres elskede PLA’er

Leo og Clemens!
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Kære svaler!
Tak for en rigtig sjov og hyggelig september!

I er forhåbentlig blevet rigtig gode til knob,

splejsninger, kort og kompas.

Vi har også fået et meget flot patruljerum!

Oktobers program:

Søndag d. 3.: Kan man gå 30 eller 50 km.

Mandag d. 4.: Patruljemøde.

Onsdag d. 6.: Tropsmøde. Husk uniform og tørklæde!

D. 10.-16.: PLAN.

Mandag d. 18.: Patruljemøde.

Mandag d. 25.: Patruljemøde og PLA-møde 19.30.

Månedens emne er mad over bål, ildbor, stål og flint.

Det skal vi arbejde med på patruljemøderne, så vi

kan vinde patruljedysten!

Mange hilsner Katrine, Rikke og Nina!

P.s. god efterårsferie!!!!
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Birkerød
Bjørne

P.Plys

Hej Bjørne!

Nu har vi forhåbentlig fået overstået et vellykket klankolle
med lidt galla og BS Caribbean stemning. Og der skulle
vist også have været masser af muligheder for at tilføje et
par bjørne/ bamse/ bamlinge krydser til rygtesiden i
fællesskabets ånd.
I oktober har vi et par bjørnemøder d. 3 og d. 24, og så
skal vi på sommer-/ vintertidstur og teste hvor mange
gange man kan holde KK på en aften. Så kom glad!

Vi ses!

- rød + - or + se + - vej =
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Birkerød
Gruppe1.

Bestyrelsesformanden har ordet

Arbejdet med Naulakha går mod det sidste. Vi har delt de sidste
arbejder op, sådan at der er noget, der skal laves i år, mens der er
andet, der kan vente til foråret.

Jord på taget og græs kan vente til foråret. Ligeledes beklædning
under tagudhæng, inklusiv udluftningsriste.

Men indkørslen skal laves!

Og i indkørslen skal der lægges fliser og græsarmeringssten. Vi har
fliserne og stenene. Vi får tilført det sidste grus, og så skal der glattes
og lægges.

Vi har brug for mange hænder til dette tunge arbejde. Vi beder derfor
alle forældre og spejdere om at møde op. Arbejdet foregår i

Weekenden d. 2. – 3. oktober

Både lørdag og søndag fra kl. 10.00.

Men hvis du først kan komme senere, er det bedre, at du kommer, end
at du bliver væk.

Vi sørger for forplejning til alle: kaffe, frokost, saft og kage.

Jens Rahbek

På gensyn!
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Birkerød
Gruppe1.

Gruppelederen har ordet
Velkommen til nye spejdere
Efter sommerferien er der kommet rigtig mange nye drenge til, som gerne
vil være spejdere i 1. Birkerød Gruppe. Det er dejligt, og jeg vil gerne
benytte lejligheden til her at byde Jer og Jeres forældre velkommen i
gruppen. Jeg håber, at I får rigtig mange gode år med læring, oplevelser
og udfordringer sammen med os, der allerede har været i gruppen i flere
år.
Jeg vil opfordre Jer – både drenge og forældre – til at engagere Jer i
gruppen og dens liv. Vi har mange aktiviteter, som samlet gør Jer til rigtige
spejdere og spejderforældre. Vi forventer, at I ikke bare tager imod, men at
I også selv bidrager til vores fællesskab. Det at gøre noget for andre tager
tid og kræfter, men det giver også ny energi, glæde og lyst.

Blå Sommer 2004

Nu har vi alle – spejdere og ledere – haft mulighed for at se tilbage på Blå
Sommer 2004 og sætte ord på vores oplevelse af denne store
begivenhed, som en korpslejr er. Vi har fået talt om de ting, som vi selv
har haft indflydelse på, og om de ting, som vi ikke selv har haft indflydelse
på. Det glæder mig meget at kunne konstatere, at vores spejdere har haft
en vældig god oplevelse af Blå Sommer 2004, for så er målet med turen
nået.
Punkterne fra evalueringen vil nu blive skrevet sammen og præsenteret for
bestyrelsen, inden de bliver sendt via divisionen til Det Danske
Spejderkorps, så de kan indgå i forberedelserne til den næste korpslejr.

Naulakha
Nu sker det, som vi alle har gået og ventet på i mere end et år – Naulakha
bliver meldt klar til ibrugtagning og indflytning i slutningen af oktober 2004!
Vores trofaste håndværkere lægger i disse dage sidste hånd på de fine
indvendige og de lidt grovere udvendige arbejder, så hytteudvalget i
begyndelsen af oktober 2004 kan få kommunens ibrugtagningstilladelse
og overdrage Naulakha til os spejdere i forbindelse med hytteindvielsen
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Birkerød
Gruppe1.

torsdag den 21. oktober 2004. Se indbydelsen til hytteindvielsen et andet
sted i Bardunen!
Når vi spejdere har fået overdraget nøglen til Naulakha, påhviler der os et
ansvar for at indrette den, så den ikke bare ligner en spejderhytte udefra,
men også virkelig er en spejderhytte indefra. Jeg forventer ikke, at
indretningen af hytten bliver færdig på fjorten dage eller på en måned, men
at vi tager os tid til at indrette den, så vi efter et halvt års tid har en hytte,
der både er praktisk indrettet og emmer af spejderliv.
Der påhviler os også et ansvar for – i samarbejde med forældrene i
bestyrelsen – at finde ud af, hvordan vi bruger Naulakha fremover. En ting
er i hvert fald helt sikker: Vi skal passe godt på vores kostelige juvel!

Gruppens vision
I forbindelse med vedtagelsen af Det Danske Spejderkorps’ nye love
sidste år blev det også vedtaget, at grupperne hvert år skal præsentere
deres visioner for fremtiden. Dette skal ske ved deres årlige grupperåd –
generalforsamlinger. 1. Birkerød Gruppes vision blev på den baggrund
formuleret op til og præsenteret i forbindelse med grupperådsmødet den
9. februar 2004. Det blev her besluttet, at der i løbet af året skulle arbejdes
videre med indholdet af visionen.
Lederne lavede således et udkast til en revideret vision i forbindelse med
deres gruppeledelsestur i foråret 2004. Denne reviderede vision blev sendt
til seniorerne med en opfordring til at arbejde med den, således at lederne
og seniorerne i fællesskab kan præsentere grupperådet for gruppens
reviderede vision i 2005. Jeg vil gerne gentage opfordringen her, da det er
vigtigt, at vores ældste spejdere også engagerer sig i denne del af
gruppens arbejde og liv. Det er fremtiden, det gælder!
Lederne vil arbejde videre med den reviderede vision i løbet af efteråret og
vinteren og ser frem til et samarbejde med seniorerne.

Med ønsket om en måned med glædelige overraskelser

Kaa
Find din vej, og gå den!



Til alle spejderlederne i Birkerød:

Fellowship day

Afholdes tirsdag den 26. oktober 2004, kl. 19.30 i Musikhuset,
Stavnsholtvej 3, Farum

Sct. Georgsgildernes Sjælsø Distrikt har været så heldige at få
forhenværende EU-politiker og sognepræst Ulla Sandbæk til at
komme og give en personlig rapport fra to af verdens områder –
Palæstina og Uganda.

Prisen for at deltage i arrangementet er ca. 100 kr., som omfatter:

Velkomstdrik
Rapport fra Ulla Sandbæk
Let koldt traktement ekskl. drikkevarer

Af hensyn til det praktiske arrangement bedes tilmelding ske
senest den 15. oktober til nedenstående.
Vi håber at se mange af jer.

Birthe Myrup
Birkerød Sct. Georgsgilde

Tlf. 45 82 59 77



2. Birkerød Gruppe 
inviterer til årets 

ANDESPIL 
 

Onsdag den 3. november 2004 
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 



Alle i 1.Birkerød GRUPPE!
INDVIELSE

Byggeriet af 1. Birkerød Gruppes nye hytte, Naulakha:&,
har nået sin afslutning, og hytten er meldt klar til brug.

Jeg har derfor den glæde at kunne invitere alle gruppens
spejdere, forældre og venner til en festlig indvielse af
hytten

torsdag d. 21. oktober 2004 kl 1700
ved Naulakha

I har naturligvis fulgt med i hele eller dele af byggeriet af
hytten, men denne dag vil I have mulighed for at se det
færdige resultat.

I forbindelse med indvielsen vil der blive serveret lidt
drikkelse og lidt spiseligt.

Hvis du har lyst til at give gruppen en gave til hytten, kan
du henvende dig til mig for at få nogle idéer.

Vel mødt! Jeg glæder mig til at se Jer!

Med venlig hilsen

Jens Rahbek
bestyrelsesformand



:& Naulakha (trykket ligger på “la”) er oprindeligt navnet på en
sagnomspunden, indisk juvel, som der fortælles om i Rudyard Kipling og
Wolcott Balestiers roman “Naulakha – En Historie om Vest og Øst”.
Naulakha betyder “den kostelige juvel”. Naulakha er også navnet på det
hus, som Kipling lod opføre i Brattleboro, Vermont, New England, USA til
sig og sin familie i 1893.

Rudyard Kipling skrev den første Junglebog i 1893, hvis univers ligger til
grund for vores spejdernavne og nogle af vores spejderlege.



ADRESSELISTE
Ravnsholt divisions hjemmeside: www.ravnsholt.dk

    Flytning, begge grupper:
Flytning  meldes til både grenleder
og gruppeleder

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 (Pukena) 2030 4723/45817447
MA: Lisbeth Garly (Sambur)                 45 82 46 42
MA: Søren Rye (Tantor)                    45 81 15 85
MA: Ole Aarenstrup (Tjo) 29 23 35 04/4581 50 71
MH: Rasmus Rahbek (Rikki)                  28 59 57 52

Juniorflokken:
JL:Mette Kjær (Messua) 6062 6906 / 4582 1133
JA:Lasse Arnsdorf P (Toomai) 6179 0407/ 4581 0407
JA: Susanne Jensen (Pudmini) 6094 2689/4582 4062
JA: Jan Kjellerup (Baloo) 2124 5112/ 4582 1882

Troppen:
TL:Jakob Braad 45 82 42 70 /29 72 42 70
TA:Rune Jørgensen     51 88 58 97 / 33 25 58 97
TA:Susanne Lassen    26 81 60 94 / 33 25 58 97
TA:Lasse Nielsen 26 14 10 28
TA: David Hansen 61 35 31 77 / 45 81 27 94

TA: Kristian Dreholm 26 73 76 22 / 45 81 49 05

TA: Mads Rønnest 26 22 97 21 / 45 8112 04
Mohawk:
PL: Nicolai Myrup 26 44 63 56 /45 81 26 36
PA: Mads Bjerregård 51 52 31 91 /45 81 31 91
Sioux:
PL: Rasmus Rahbek 28 59 57 52/ 45 81 22 70
PA: Andreas Håkan-Mose 61 66 11 76/4582 06 67

Birkerød Bjørne (senior):
KL: David Hansen 61 35 31 77 /45 81 27 94

Birkerød Rover:
KL: 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 (mini):
MA:Naja Krogh Christensen(Prop)26705869/35823292
MA: Charlotte Stephansen (Bounty) 51 32 92 13
MA: Karen Leffers (Bom) 25 32 50 09

Spirer (junior):
Charlotte Frost (Rokke) 60 24 37 03
Merete Rønberg (Smil) 51 94 57 37 /44 68 40 71
Anne Katrine Jørgensen(Vims) 2972 8382/3646 8382
Michelle Madelung(Glip) 40 57 29 33 / 48 17 30 85

Tobitten (trop):
TL: Pernille Pedersen (Måne) 51 90 19 11
TA: Natalie Strandman (Pippi)22 16 31 11/36 44 57 03
TA:Sine W. Jørgensen (Snip)22 57 51 57/35 85 62 66
TA: Tina Bonne Kristensen (Fugl) 25 36 34 53
TA: Marie Jenstrup (Era) 61 30 01 36
Viben:
PL: Christina Poulsen 45 81 89 83
PA: Laura Evald 45 81 60 90
Svalen:
PL: Nina Mørch Pedersen 45 81 18 24
PA: Katrine Haupt Larsen 45 81 83 24
Glenten:
PL: Thora Wesenberg Kjær 45 82 11 33
PA:Malene Johansen 45 81 46 95
PA: Katrine Boesgård 45 81 40 30

Birkerød Bjørne (senior):
KL: Camilla Mørch Pedersen (Kano) 45 81 18 24

Gruppeleder:
GL: Helle Strøm 45 81 13 78

Gruppeassistent:
GA: Poul Henrik Appelquist (Muvin) 45 82 04 67
GA: Ulla Houmøller (Tikki) 39 56 48 61
GA: Rikke Rønnest 51 90 12 04

Hyttemor:
Helle Larsen 45 81 83 24

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


