
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

13. årgang nr. 1 Januar 2005

Kære alle i 1. og 2. Birkerød

Nu starter vi på et nyt og friskt år, og Bardunen er
denne gang fyldt med indlæg og tilbud om
arrangementer, så læs hele bladet grundigt
igennem og huske at sætte krydser i kalenderen.

Godt nytår til alle!!!

:o) Anne Katrine (redaktør)
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Mandag den 7. februar 2004 kl. 19,30 i Gernersalen, Bistrup Kirke,
Birkerød.

Foreløbig     D A G S O R D E N:

Præsentation af nuværende bestyrelse.
1. Valg af dirigent.
2. Beretning om Fællesudvalget (FU) v/Jens, fmd.
3.         -         Folkeoplysningsudvalget (FOU) v/Jens,rep.
4.         -          SSP og Kontaktudvalg for “Kultur for børn og unge” v/

     Pia B., rep.
5.         -          fra kassereren, herunder godkendelse af regnskab
6. Godkendelse af budget og fastsættelse af kontingent 2005
7. Valg af revisor og –suppleant.
8. Præsentation af kommende bestyrelsesmedlemmer.
9. Birkeengen
10. Behandling af indkomne forslag: Forslag skal være formanden i

hænde senest 17. jan. 05
11. Drøftelse af fællesaktiviteter i 2005 – herunder:

FUBIløb og Økseløb.
12. Orientering af drøftelser med repræsentanter for Samrådet i Søllerød

Kommune i forbindelse med kommunesammenlægningen og
orientering om status for aktiviter i 2006.

13. Eventuelt

Som sædvanlig slutter generalforsamlingen med, at FU serverer en lille let
anretning.

Alle FUs ledere, assistenter og formænd opfordres til at deltage!
Endelig dagsorden udsendes senest 24. jan. 05

Med venlig hilsen

Jens, FU-fmd.

GENERALFORSAMLING
i
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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 - januar

1. Andrea 10 år
2. Karibu 10 år (2 spejderår)
3. Kirstine (Fniller) 14 år
10. Mathias H.-M. 13 år (5 spejderår)
12. Galago 9 år (0 spejderår)
22. Simone (Bi) 12 år
26. Jacob L. 17 år (7 spejderår)

Cecilie (Pil) 11 år
29. Jakob B. 30 år (19 spejderår)
30. Camilla (Tinka) 13 år

Christina (Tjep) 10 år



Kære alle i 2. Birkerød Gruppe

 

Nu nærmer tiden sig for årets gruppetur.

Vi skal til Gurre Dam ved Helsingør i
weekenden 1.-3.april,

Hvor gåden skal løses af “FANGERNE PÅ
FORTET”

Kom alle mand, tænk Jer om ,vis Jeres
kreativitet, og find ud af hvor nogen af Jeres

grænser går.

Vi ses

Det hårdtarbejdende udvalg,
Glip, Rokke og Helle
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Birkerød Ulve
H. Chr. Engelsens Flok1.

Hej Ulve,

Godt spejder-nytår til alle ulve og deres familier.

December gik over stok og sten med julegaver, masser af mad og
hygge med familien derhjemme. Vi nåede at blive færdige med
mærket “Drama, musik og sang” og skal nu her i januar igang med det
nye mærke “Vi og verden”. Her skal vi lære om spejdergruppen, andre
spejdere, Birkerød by, Danmark og Norge så der er meget at tage fat
på.
I januar har vi lagt nogen af de møder hvor vi skal være borte fra
Naulakha. Også for at tage mest muligt hensyn til vores juniorspejdere
og deres møde der ligger fra 19:00-21:00. Vi skal se brandstationen
d. 13. januar og Birkerød kirke d. 27. januar. Vi starter dog op i det
nye år med
at være ude i Naulakha, d. 6. januar, hvor vi skal lære om
spejdergruppen og alle de andre spejdere i Danmark.
D. 20. januar skal vi til at lære noget om Danmark og hvad kan være
mere dansk end at lære om hvordan man laver en ostemad. Vi skal
fremstille ost og smør som man gjorde i gamle dage.
Månedens knob i januar er råbåndsknobet. Det er et af de mest
grundlæggende knob og vi skal alle kunne det “i søvne”. Der er stadig
enkelte som synes det er svært så vi må repetere det en gang til.

For de af Jer der ikke skulle have fået vores halvårsprogram forår
2005, kan det downloades inde på vores hjemmeside (www.1b.dk).

Med Nytårshilsen
Jakob, Pukena, Raksha, Sambur, Tantor, Tjo og Tha
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Birkerød Juniorer
         Marianne Wieses Flok1.

Hej Tigere og løver

Så starter vi friske ud på det nye spændende
spejderår. Vi har endnu ikke helt fået planlagt
programmet og derfor kan det ikke nå at komme i
bardunen. Men vi mødes alle torsdage i januar klokken
19-21. Vi håber i har haft en dejlig juleferie og glæder
os til at høre mere den første gang efter ferien. Vi
sysler med de indendørs ting men i skal altid have
udetøj og lygte med til frikvarteret.

Januar
Torsdag den 6. Hyggemøde efter ferien.
Torsdag den 13. spændende møde
Torsdag den 20. spændende møde
Torsdag den 27. spændende møde

Spejderhilsen

Pudmini, Lasse, Baloo og Messua

Afbud tlf. 45821133/60626906 eller email mkjaer@dadlnet.dk
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Birkerød
Spirer2.

Hej Spirer

Så er julen overstået og vi er forhåbentlig alle kommet
godt ind i år 2005. Håber I alle har haft en god jul og et
godt nytår.
Det er her i det nye år at Smil stopper med at komme til
møderne, hun vil dog stadigvæk tage med på nogle ture
bl.a. sommerlejren. I februar stopper Rokke, og Vims
flytter til Kalundborg. Glip tager på orlov i nogle uger, men
Mus’ far har lovet at komme og hjælpe sammen med
nogle andre – så fortvivl ikke der er stadigvæk nogle til at
kikke efter jer.

I januar måned skal I lave møder selv. Det første møde er
d. 10/1, hvor I planlægger, hvad I vil lave med de andre.
Mandag d. 17 starter Pandaerne så med at holde møde,
og d. 24 er det blevet Svanernes tur, d. 31 er det så den
sidste patrulje nemlig Troldene.

Husk at slå et stort kryds i kalenderen Lørdag d. 29/1 - det
er noget med at detektiverne har brug for hjælp!!!

Spirer hilsner

Rokke, Glip og Vims
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1. Birkerød
Trop

Hej Rødder!!!
Velkommen til 2005. Året hvor vi skal til Canada på sommerlejr! Skønt, ikke?
Vi skal dog lige blive færdige med at tjene penge. Hold også stadig udkig efter
jobs. Vi mangler ikke mange penge, men hver krone ekstra giver jo bare flere
muligheder.

Månedens emne i januar er 1. hjælp.
Sidste år kørte vi 12 timers kursus, så alle de gamle bør jo kunne en del, men
det er altid godt at få det frisket op, og de nye skal jo også helst kunne noget.

PLA’erne skal bemærke at vi har PLAM 2 gange i januar. Vi plejer jo at have
det sidste onsdag i måneden, men vi mente ikke at sidste onsdag i december var
en god dag. Derfor holder vi et kort PLAM om januar lige efter tropsmødet.
Derudover er der PLA-tur i januar. I får individuelle indbydelser.

Jeg vil lige gøre reklame for Gilwell turen. Den ligger 4.-6. marts. Det er den tur
som bjørnene laver for 1. og 2. Birkerød troppe. Det plejer altid at være en
super god tur, så sæt endelig kryds i kalenderen og hold øje med invitationer i
bardunen.

Tropsmøde Onsdag den 5. januar kl. 19:30 i Naulakha
PLAM1 Lige efter tropsmødet den 5. januar.
PLA-Tur Lørdag/søndag den 22.-23. januar.
PLAM2 Onsdag den 26. januar kl. 19:30 i Naulakha
Næste tropsmøde Onsdag den 2. februar
Gilwell Weekenden 4.-6. marts

Husk at melde afbud!!!

Staben



9

Birkerød Trop
Tobit2.

Kære Tobitter
Velkommen til anden halvdel af spejderåret. Det bliver et halvår med
en masse spændende spejderarrangementer, som vi glæder os til at
deltage i sammen med jer.

Hvis I ikke allerede har modtaget halvårsprogrammet for første
halvdel af 2005, gør I det inden længe. Der kan I få et overblik over
forårets arrangementer – så husk at se det ordentligt igennem og
hæng det op et sted, hvor I er sikre på at se det ☺

Første arrangement i januar måned er sommerlejrmødet for
forældre og spejdere. Så tag dine forældre under armen og få
januar mørket lidt på afstand et par timer, når vi fortæller mere om
årets sommerlejr.

I stedet for et almindeligt tropsmøde holder vi denne måned en
gruppedag, hvor vi sammen med resten af gruppen skal have pudset
vores færdigheder indenfor detektivarbejde af.
Koder og gåder skal løses, forklædninger skal på plads, og skurkene
afsløres – så måske var her en opgave til nogle af patruljemøderne i
januar? (Men sig det nu endelig ikke til nogen...)

Til sidst er der kun at understrege endnu en gang ☺ :

Husk at melde afbud, hvis du ikke kan komme – både til
patruljemøder, trops- og PLA-møder og ture.

Program januar:
17. januar: Sommerlejrmøde for forældre og spejdere, kl. 19.30 i hytten
29. januar: Gruppedag, kl. 10-15 ved hytten

Temaet for dagen er detektivarbejde – se mere her i bladet

Hilsner Staben
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Birkerød
Bjørne

Hej Bjørne og bamlinge

Så er det nye år kommet. Med en veloverstået julefrokost
(kun med en episode, involerende Karen og en sur
damme) og fantastisk Söder-tur hvor bamlinge blev til
bjørne (ihvert fald to), er vi nu klar til at tage fat igen.

Januar er den måned hvor vi alle stadig kan huske vores
nytårsfortsæt og et kæmpe hurra skal det lyde herfra hvis
du bare holder det januar ud (mere kan man da ikke
forlange af en bjørn eller en bamling for den sags skyld.

Nå, men nu vil jeg gå ind og sove, for er det ikke nu vi
plejer at ligge i hi?!

P.S. Lasse AP har aben.....

P.Plys
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DETEKTIV-DAG for ALLE i 2. Birkerød

Husk det nu. D. 29. januar har detektiverne Agent
X og Agent Y brug for jeres hjælp!!!

Vi mødes kl. 10.00 ved hytten og
slutter samme sted kl. 15.

Mere kan vi ikke røbe nu.
Oplysningerne skulle nødig falde i
forkerte hænder.
Tilmelding senest den 21. januar til din leder.

Til alle storspejdere i 1. og 2. Birkerød:

--------------------------------------------------------------------------------

Knuz fra bjørnene

Så er det nu I storspejdere skal vågne op, finde
kalenderen frem og sætte et stort kryds i weekenden
d. 4.-6. marts. Det er nemlig i den weekend at Gilwell
vil blive afholdt, og den tur vil I ikke misse.
Der vil blive sendt en invitation senere, men spær
lige weekenden.
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Godt nytår til alle i 2. Birkerød, deres ledere og forældre. Tak for året
der gik og tak til både nye og gamle ledere for deres frivillige arbejde
med sjove og spændende spejderarbejder og tak til de mange forældre
som har ydet både store og mindre bidrag til bygning og indretning af
den nye hytte.

Hytten blev indviet og taget i brug. Året igennem har vi arbejdet videre
med at få den helt færdiggjort og indrettet til alles glæde, men der
mangler stadig en del mindre og større opgaver – for eksempel
blandingsbatteri på badeværelse, maling af vinduesrammer og døre
udvendig, maling af vægge i teknik rum, indkøb og opsætning af
udendørs belysning samt den helt store færdiggørelse af
udenomsarealet. Her skal vi have færdig planeret området, indrettet
en pæn bålplads, færdiggjort adgangsvejen og sået græs. Endelig har
Muvin og Kim Poulsen tilbudt at se på opførelsen af vores depotrum
– og gøre noget ved det.

Til alle disse opgaver skal vi bruge noget hjælp og da vi hellere vil bruge
vores efterhånden sparsomme midler på noget godt og sjovt
spejderarbejde – så håber vi at forældre og alle i 2 Birkerød sammen
kan få nogle sjove timer med at få sat skik på de sidste opgaver. Derfor
vil der i foråret blive sat nogle weekender af, hvor alle der har lyst til
at hjælpe og få nogle hyggelige timer med spejderkammeraterne og
deres forældre, kan komme og tage fat på nogle af de ovenfor nævnte
opgaver. Uanset vejret er der også mulighed for at have både større
og mindre søskende med  - der vil både være plads til at lege og hygge

2. Birkerød Gruppe
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2. Birkerød Gruppe

Nærmere om dato, tid og nødvendigt værktøj vil følge både på opslag
i hytten, i Bardunen og ikke mindst på vores hjemmeside som
desværre ikke er så vel besøgt. Jeg vil derfor opfordre alle til at komme
med indlæg, informationer, sjove historier, billeder og andre tiltag –
som kan udgives på hjemmesiden – og selvfølgelig håber jeg også at
mange flere vil besøge og benytte hjemmesiden. Gruppestyrelsen vil
også fremover forsøge at holde jer orienteret om hvad der sker i
gruppen, både i Bardunen og på hjemmesiden. Har I noget i gerne vil
have udgivet på hjemmesiden kan i sende det per e-mail til Muvin
(pha@dds.dk) eller mig (larsen@larell.dk) så skal vi sørge for at det
hurtigst muligt bliver lagt ud på hjemmesiden.

Lad os til sidst ønske hinanden et rigtig godt nytår med ønsket om et
nyt år med endnu flere og endnu sjovere spejderaktiviteter i de gode
rammer vi har fået etableret og lad os håbe at alle i 2. Birkerød og deres
forældre vil medvirke med stort engagement og virkelyst til alles glæde.

Hilsen
Johnny Larsen, Gruppestyrelsesformand.

PS. Hjemmesidens adresse er www.2birkerod.dk

PPS. Husk at kørende trafik til den nye hytte IKKE foregår gennem
golfklubbens p-plads men ad vejen før (den er også belyst). Den er
markeret med skiltet “Spejderhytterne”.

sig, men der er sikkert også opgaver som alle kan være fælles om.
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Birkerød
Gruppe1.

Invitation til spejderfest

Alle spejdere og ledere i 1. Birkerød Gruppe inviteres til

spejderfest

fredag den 11. marts 2005
fra klokken 18

i Naulakha.

Vi fejrer vores nye hytte
og vores gamle gruppe.

Programmet er endnu ikke fastlagt,
men det bliver ikke kedeligt,

for I skal selv skabe
rammerne og indholdet.

På festligt gensyn!

Kaa
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Birkerød
Gruppe1.

Spejderloven
Alle verdens spejdere har hørt om Spejderloven og hørt den blive læst
op. Det sker nemlig hvert år den 23. april, når spejderne over hele
verden fejrer Skt. Georgs Dag. Spejderlovens ord er ikke de samme
over hele verden. Der er små forskelle fra land til land, men tankerne
bag Spejderloven er de samme hele verden rundt.

For spejderen kan Spejderlovens ord være svære at forstå og endnu
sværere at bruge i hverdagen. For spejderen er ikke kun spejder, når
han er i uniform, men også når han er i sit hverdagstøj i skolegården
eller i sin træningsdragt på fodboldbanen, og dér er der ikke altid så
mange, der har hørt om Spejderloven eller andre love for den sags
skyld.

I de kommende numre af Bardunen vil jeg fokusere lidt på
Spejderloven, som den er formuleret af Det Danske Spejderkorps, og
se på de ord, som spejderen lover at holde, når han hvert år den 23.
april afgiver sit spejderløfte og siger, “Jeg lover at holde
Spejderloven”.

Find din egen tro, og hav respekt for andres!
Det Danske Spejderkorps har 7 punkter i sin Spejderlov, og det første
punkt lyder: “Den, der er med i spejdernes fællesskab, gør sit bedste
for at finde sin egen tro og have respekt for andres”.

Det Danske Spejderkorps, De Blå Spejdere, er ikke en forkyndende
bevægelse lige som for eksempel KFUM, De Grønne Spejdere. Det
betyder, at der ikke stilles krav til lederne om, at de skal forkynde
Bibelens ord. Til gengæld stilles der krav om, at de skal hjælpe
spejderne med at søge efter en mening med tilværelsen, give dem
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Birkerød
Gruppe1.

mulighed for at overveje etiske og åndelige problemstillinger, lade
dem søge efter åndelige værdier og deres egen tro og lære dem at
respektere andre for at gøre det samme. De skal med andre ord lære
spejderne, at der kan være mere mellem himmel og jord end det, som
de kan se med det blotte øje, og at der findes mennesker, som kalder
dette “mere” for Gud.

Spørgsmålet om de enkelte spejderes tro er altså et spørgsmål til
personlig afgørelse, og Det Danske Spejderkorps overlader det til
kirker og trossamfund at forkynde, da der skal være plads til alle
trosretninger i Det Danske Spejderkorps. Nogle ledere i Det Danske
Spejderkorps mener dog, at dette punkt slet ikke bør være en del af
Spejderloven, da de finder, at det overhovedet ikke hører til i
spejderarbejdet. En fjernelse af dette punkt vil dog betyde, at Det
Danske Spejderkorps ikke længere kan være en del af den
verdensomspændende spejderbevægelse, som samles i
organisationerne The World Organisation of the Scout Movement
(drengespejdere) og The World Association of Girl Guides and Girl
Scouts (pigespejderne), der har dette punkt som en central del af
spejderarbejdet. Dets tilstedeværelse er altså ikke til diskussion, for
Det Danske Spejderkorps ønsker at være en del af den
verdensomspændende bevægelse.

Tanken om at fjerne dette punkt ligger også mig meget fjernt, for jeg
mener ikke, at spejderne har skade af at lære om deres egen og
andre menneskers baggrund, som for de fleste også involverer en tro
på noget, der er større end dem selv. Jeg synes ikke, at det at tro på
noget skal gøres til noget farligt og odiøst. Vi er alle sammen rundet af
den samme jord, men er selvfølgelig præget af den kultur, som findes i
den del af verden, hvor vi er vokset op, og som oftest bygger på en
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Birkerød
Gruppe1.

åndelig tanke eller religion, hvilket gør os forskellige i forhold til
hinanden, men ikke farlige for hinanden.
De fleste spejdere har allerede stiftet bekendtskab med religion,
inden de bliver spejdere, og de fleste spejdere stifter yderligere
bekendtskab med religion, mens de er spejdere. I Danmark er de
fleste spejder døbt, har gået til minikonfirmand, er blevet konfirmeret
og har prøvet at være i en kirke, en synagoge, en moske, et tempel, et
bedehus eller et andet sted, hvor den åndelige tanke bliver udtrykt i
ord.

I vores gruppe arbejder vi også med dette punkt i Spejderloven –
både bevidst og ubevidst -, når vi lærer ulven “hver dag at gøre en lille
ting, som kan hjælpe eller glæde andre”; når vi besøger Bistrup Kirke,
og præsten fortæller spændende historier om byggeriet af kirken; når
vi deltager i en flaggudstjeneste i Frederiksborg Slotskirke med vores
faner på Valdemarsdag; når vi deltager i Bistrup Sommerfest og
derved hjælper Bistrup Kirke med at samle penge ind til de
mennesker i sognet, som ikke har så mange penge som os; når vi af
og til synger en salme; og når vi taler med spejderne om, hvad der
sker i verden omkring os, og prøver at forklare årsagerne til, at disse
ting sker.

Det er egentlig ikke så svært, når vi bare får alt det, der er mellem
himmel og jord, bragt ned på et plan, hvor vi kan omsætte ord til
handling. Vi skal ikke være bange for at give udtryk for, hvad vi tror på,
men derimod være bange for ikke at kunne få lov til at gøre det og for
ikke at kunne give andre lov til det samme. Tanken er fri, og det
samme er troen – det skal vi lære vores spejdere!

Kaa
Find din vej, og gå den!
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Birkerød
Gruppe1.

Nyt for ledere og nyt om ledere i 1. Birkerød Gruppe

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

26. oktober 2004 Kristian Dreholm tropsassistent

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

Hjælpere
Jacob Johansen er begyndt som minihjælper fra den 1. oktober 2004.

Rasmus Rahbek er stoppet som minihjælper og begyndt som
juniorhjælper fra den 1. januar 2005.

Deltagelse i kursus i 2. halvår 2004
Kristian Dreholm og Jens Thygesen (Kaa) har gennemført
Beredskabsforbundets kursus i Grundlæggende Førstehjælp i perioden fra
den 10. november til den 1. december 2004 i Birkerød.

Kurser i 1. halvår 2005

Spejderkurser
Der gennemføres kernekursus og grenkursus den 15.-17. april 2005 flere
steder i landet. Kurserne retter sig dels mod nye ledere dels mod gamle
ledere, der enten har skiftet gren eller har lyst til ny inspiration i arbejdet i
deres nuværende gren.

Derudover gennemføres der flere kompetenceudviklende og
personudviklende kurser for ledere i løbet af hele det første halvår 2005.
Se mere i Uddannelsesmagasinet i Broen nr. 6/2004!
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Birkerød
Gruppe1.

Hvis du er i tvivl om, hvilke kurser der passer til dig, så kontakt din
gruppeleder, som kan vejlede dig! Når du har valgt et kursus, skal du
sende din tilmelding til din gruppeleder. Og husk endelig at melde tilbage til
din gruppeleder, når du har gennemført et kursus!

Førstehjælpskursus
Gruppens bestyrelse stiller krav om, at alle gruppens ledere gennemfører
et kursus i førstehjælp, som er godkendt af Dansk Førstehjælpsråd, og at
de vedligeholder deres færdigheder inden for førstehjælp med den
frekvens, som rådet foreskriver.

Beredskabsforbundet gennemfører kurser i Grundlæggende Førstehjælp
mandage, onsdage, torsdage og lørdage i løbet af 1. halvår 2005. Kontakt
din gruppeleder for mere information!

Elementær brandbekæmpelse
Gruppen afholder kursus i elementær brandbekæmpelse i marts 2005 for
alle gruppens spejdere og ledere. Birkerød Redningsberedskab
gennemfører kurset for spejderne og seniorerne mandag den 7. marts
2005 fra klokken 18 til 21 ved Birkerød Brandstation og for ulvene og
juniorerne torsdag den 10. marts 2005 fra klokken 18 til 21 ved Naulakha.

Gruppeledelsestur 2005

Husk gruppeledelsesturen den 12.-13. marts 2005!

Hvis du har forslag til emner, der skal behandles under den del, der er
afsat til ledelsesarbejde, så send det til din gruppeleder! Dit forslag skal
være din gruppeleder i hænde senest den 1. marts 2005 for at kunne
komme med i programmet.



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

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
JH: Rasmus Rahbek (Rikki)                  28 59 57 52

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):
JL:Charlotte Frost (Rokke) 60 24 37 03
JA:Anne Katrine Jørgensen (Vims) 29 72 83 82
JA: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


