Bardunen
1. O G 2. B I R K E R Ø D G R U P P E R
DET DANSKE SPEJDERKORPS

13. årgang nr. 4

April 2005

Kære mejser, ulve, spirer, juniorer,tropsspejdere,
bjørne, rovere og ledere
I inviteres hermed til at deltage i Sct. Georgs Dag, som i år
finder sted torsdag den 21. april 2005 klokken 18 ude på
spejdergrundene ved vores hytter.
Traditionen tro byder arrangementet på en opførelse af sagnet
om Sct. Georg og dragen, som bjørnene står for, historie og
leg. Arrangementet slutter klokken 20.
Vi glæder os til at se Jer!
Med spejderhilsner fra
Rokke og Kaa

1.

Birkerød
Gruppe

Arbejdsweekend - Naulakha
9 - 10 april
Nu er tiden inde til den næste arbejdsweek-end. Vi nåede en del i
starten af februar, men der er stadig ting at gøre. Jeg kan nævne:
Tagudhæng, gavlbrædder, gitter for lagerdør, reparation af låge i
køkkenet, samling af borde – og hvad der dukker op indtil weekenden.
Derfor vil jeg gerne have nogle forældre (m/k) til at hjælpe nogle
timer. Vi starter kl 1000 hver dag og slutter senest kl 1600.
Desuden er det vigtigere at være med et par timer end ikke at
komme!
Det er ikke den sidste chance – jeg regner med i 2005, at vi skal
have yderligere et par arbejdsweek-ender. Og jeg kan sige, at det
plejer at være hyggeligt.
Vi arrangerer frokost på en eller anden måde.
Med spejderhilsen
Jens Rahbek
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Æressiden

Tillykke siger vi alle til :
Fødselsdage – april
4.
6.
10.
11.
12.
16.
21.
24.
27.

Darzee
Barasingh
Nic
Tha
Andreas E.
Naja (Prop)
Emma (Puf)
Camilla (Mio)
Ulrik
Laura (Nico)
Pernille (Tinki)

11 år (0 spejderår)
10 år (2 spejderår)
71 år (x spejderår)
41 år (2 spejderår)
18 år (6 spejderår)
24 år
12 år
19 år
27 år (17 spejderår)
15 år
13 år

DEADLINE

INDLÆG

Stof til næste blad
senest
den 15. i måneden før

sendes til
Anne Katrine Jørgensen
e-mail: bardunen@post.cybercity.dk
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1.

Birkerød Ulve
H. Chr. Engelsens Flok

Hej Ulve,
Sommertiden og dermed de lyse nætter er kommet. Det
betyder at vi skal til at være meget mere ude på vores møder
og det glæder vi os meget over. På nuværende tidspunkt skulle
vi gerne have fået 4-5 nye ulve, der har stået på ventelisten,
ind i flokken. Velkommen til de nye ulve. De kan glæde sig til
april måned hvor vi holder fire møder med “lejrliv”-temaet.
Det er samtidig optakt til vores sommerlejr, som jeg håber du
har husket at melde dig til.
Vi skal have om kort og kompas torsdag d. 7. april og ugen
efter laver vi et byløb med SMS. Torsdag d. 21 april holder vi
Sct. Georgsdag hvor alle spejdere i hele verden samtidig
aflægger spejderløftet og vi ser et skuespil om Sct. Georg.
Torsdag d. 28. april skal vi checke de telte vi skal have med på
sommerlejren. Så får vi også øvet os i at slå et telt op og ned.
På dette møde skal vi også snakke om hvordan man pakker sin
rygsæk.
Måske skulle jeg også lige nævne turen til ZOO søndag d. 1.
maj. Sidste år var vi ca. 1800 spejdere samlet i ZOO og det var
rigtigt sjovt.
Med Spejderhilsen
Jakob, Pukena, Sambur, Raksha, Tantor, Tjo og Tha
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2.

Birkerød
Blåmejser

Kære Blåmejser
Foråret startede med en hel masse sne, men mon ikke at det bliver
bedre her i april. Vi skal i hvert fald til at være udenfor på
møderne, så husk at klæde jer på efter vejret!
Vi har haft påskeferie og en forhåbentlig rigtig sjov gruppetur, så
nu er vi klar til alle forårsaktiviteterne.
D. 9. og 10. april skal vi gøre grunden rundt om hytten forårsklar,
så det bliver bedre at være udenfor. Tag derfor jeres forældre
med, så vi kan få en hyggelig weekend og en flot grund.
Store forårshilsner fra
Bom (25325009), Bimbo (29725236) og Jeanette (27269980)
P.S. Husk at melde afbud, hvis I ikke kan komme
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1.

Birkerød Juniorer
Marianne Wieses Flok

Hej Tigere og løver

Maj måned står for døren og det bliver en rigtig travltid for os vi
skal på 4 turer. Vi staretr med vores årlige tur til zoologosk have
med alle de andre blå spejdere fra nordsjælland og Bornholm.
Herefter er der vores sommerlejrtur til Turø. Det bliver 4
spændende dage. Med en masse frisk luft, vandaktiviteter og
lejraktiviteter.
Senere skal vi på kanotur med ulvene nærmere om tid og sted
følger.
Vi slutter maj måned af med det skæge sæbekasseløb i Farum,
det vigtigste ved det løb er at være med selvom det godt kan
være hårdt.
Som i kan se har vi faktisk kun et almindeligt møde i maj det
handler om mad og vi laver selvfølgeligt mad selv.
Maj
Søndag den 1.
Den 4. – 8.
Torsdag den 12.
Torsdag den 19.
Torsdag den 26.
Søndag den. 29.

NOB zootur
Lejrtur
Vi er hvad vi spiser
Kanotur med ulvene
Træne oakcity
Oakcity

Spejderhilsen

Pudmini, Lasse, Baloo, Rasmus og Messua
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Køb og salg
Rygsæk til salg:
Bergans Trollhetta Lady 75 l, et år gammel, ring til
Pernille på 29 72 52 36 og hør nærmere!
-------------------------------------------------------------------------------1. Birkerød prisliste
Har du tabt dit spejdertørklæde,? Er du vokset ud af din gamle
spejder-T-shirt? Så kan du købe nyt hos din leder. Du kan se
priserne herunder:
Tørklæde, lyseblåt med gruppelogo trykt i hvidt
kr. 50,Kasket, mørkeblå i onesize med gruppelogo broderet i hvidt på
fronten
kr. 75,T-shirt, lyseblå (herremodel) i størrelse small, medium, large,
extra large og extra extra large med gruppelogo trykt i hvidt på
venstre bryst
kr. 80,T-shirt, mørkeblå (kvindemodel) i størrelse small, medium, large
med gruppelogo trykt i hvidt på venstre bryst
kr. 80,-
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1.

Birkerød
Trop

Hej Rødder!!!
Så er vi nået til april og dermed til den årlige dyst mellem alle
tropsspejderne i divisionen, nemlig forårsturneringen. I år er
temaet middelalder med Robin Hood. Jeg håber at I er klar til at
dyste og have det sjovt, ellers skal I skynde jer at blive klar.
Derudover er det tid til mere information om vores tur til Canada.
Derfor holder vi møde, både for jer og jeres forældre i Naulakha
kl. 19:30.
Vi vil fortælle en del mere om turen, og så bliver der naturligvis
tid til spørgsmål.
Torsdag den 21. april holder vi Sct. Georgs dag fra 18:00-20:00 ved
Naulakha. Husk at spise inden eller efter. I får ikke mad der.
Husk også at der er arbejdsweekend i hytten. Det er mens vi er på
forårsturnering, men jeres forældre er meget velkomne. Der
arbejdes fra kl. 10:00 både lørdag og søndag og frokost er
inkluderet.
Man kan dukke op uden at give besked, men giv gerne et praj.
Tropsmøde
Forårsturneringen
Hytteweekend
Canadamøde
Sct. Georgs dag
PLAM
Næste tropsmøde

Onsdag den 6. april kl. 19:30 i Naulakha
Weekenden 8.-10. april
Lør/søndag 9./10. april kl. 10:00 ved Naulakha
Onsdag den 13. april kl. 19:30 i Naulakha
Torsdag den 21. april kl. 18-20 ved Naulakha
Onsdag den 27. april kl. 19:30 i Naulakha
Onsdag den 4. maj

8Husk at melde afbud!!!

Staben

2.

Birkerød Trop
Tobit

Kære Tobitter

I april skal vi nyde det forhåbentlig varme forårsvejr på
månedens møder og ture. April bliver indledt med den årlige
gruppetur, der ligesom sidste år går til Gurredam i Nordsjælland.
Weekend’en efter tager vi et spring tilbage i tiden til Ridder- og
Korstogstiden med Forårsturneringen – og mon ikke vi også støder
på Robin Hood undervejs?!
D. 21. april holder vi sammen med resten af gruppen og 1.
Birkerød Gruppe Sct. Georgs dag ved hytten. Seniorerne opfører
sagnet om Sct. Georg og dragen, og der bliver uddelt årsstjerner.
På tropsmødet d. 25. april er temaet ’På rejse i Østen’. Der bliver
brug for både fingersnilde og fantasi, når Østens gåder og mystik
skal under behandling...
Husk at melde afbud, hvis du ikke kan komme – både til
patruljemøder, trops- og PLA-møder og ikke mindst ture.
Program april:
1.-3. april: Gruppetur på Gurredam
8.-10. april: Forårsturnering
21. april: Sct. Georgs dag ved hytten – se mere andet steds i
Bardunen
25. april: Tropsmøde, kl. 19 ved hytten

Forårshilsner fra Staben
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Birkerød
Bjørne
Kære Bjørne
Foråret er kommet, og selvom man ikke kan se dette på vejret så
ved vi det jo godt! Det er hunård! Sammen med foråret kommer
bjørnene også ud af deres vinterhi og deltager i forårets og
sommerens mange farverige aktiviteter. Bl.a.
DiviSeniorTur den 16.-17. april, hvor vi bl.a. skal ønske
dronningen tillykke med fødselsdagen og redde hende fra Prins
Henriks narrestreger!
På Kristi Himmelfartsdag den 5. maj skal vi Ud i det Lyssegrønne,
hvor vi virkelig må tage os sammen og gøre alt hvad vi kan for at
vinde, da temaet er noget så b(j)ørnevenligt som Peter Plys!
Når solen står allerhøjest på himlen skal vi til Bornholm på
sommerlejr fra d. 30. juli - 6. august. Jeg er sikker på det bliver
en kanon tur, hvor vi både skal bade, vandre, se seværdigheder,
hygge og blive klogere på mysteriet om det Bornholmerne kalder
“Krøllebølle”.
P.S. Jonas har aben!

P.Plys
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Referat af 1. Birkerøds grupperådsmøde 1. marts 2005
På trods af snefaldet var der mødt ca. 20 personer. Efter en sang gik vi straks over til
selve mødet.
1. Valg af dirigent og referent
Bestyrelsesformanden Jens Rahbek bød velkommen og pegede på Henning Myrup
som dirigent. Denne modtog valget, og konstaterede, at mødet var indkaldt iht til
bestemmelserne.
2. Beretning fra gruppeledelsen
Kaa henviste til beretningen, der ligger på nettet. Derudover kommenterede han Blå
Sommer og gruppeturen, hvor underholdning ved lejrbålet havde været en stor succes,
som man vil holde fast ved. Han berørte den nu færdige, meget flotte hytte, og kom
derefter ind på gruppeledelsens arbejde med “den røde tråd”. I denne forbindelse er
der bl.a. indført en introduktion for nye ledere. Der har således været gennemført en
introduktionsaften, som skal gøre det ud for Korpets “kernekursus”. Gruppelederen
agter at fortsætte med at afholde sådanne introduktionsaftener fremover. Nye
ledere og ledere, der skifter gren, skal fortsat fremover gennemføre et kursus for deres
respektive gren, altså et grenkursus, samt at alle lederne skal have gennemført et
førstehjælpskursus. Dette er man i fuld gang med at gennemføre, men der mangler
fortsat nogle lederes deltagelse i kurset.
3. Beretning fra gruppestyrelsen
Formanden supplerede den skrevne beretning med at oplyse om de ændrede regler
for bestyrelsen. Han nævnte, at nu hvor hytten står (næsten) færdig, skal styrelsen
udarbejde retningslinier for videre vedligehold af hytte såvel hvad angår egentligt
arbejdsdage som almindelig løbende rengøring og brug (evt. udlån) af denne. Han
oplyste om bestyrelsens arbejde, der bl.a. indeholder overblik over budgettet og han
oplyste om de nødvendige, løbende indtægtskilder gruppen har fra arbejde med
kræmmermarked, juletræssalg, brochureuddeling m.m. samt klanens arbejde for
Roskilde Festivalen.
Vedr. gruppens problemer med entreprenøren Skarby, som vi nu er i tvist med, samt
leverandøren af hytten, som i mellemtiden er gået i betalingsstandsning og har oprettet
nyt firma, gav han ordet til Johan Schwarz-Nielsen, der redegjorde for disse 2 sager.
Johan oplyste, at der er berammet doms-forhandling 7.6.05. BBR registret viser, at vi
har en kloak, der ikke er lovliggjort af entreprenøren.
Johan vil være parat til at anbefale forlig, hvis det under domsforhandlingen viser sig, at
dette vil være det eneste rigtige og for at undgå at blive pålagt sagsomkostninger.
4. Regnskab og status
Kasseren Hanne Håkan forelagde regnskabet med kommentarer. Der var ingen
yderligere spørgsmål men tilfredshed med, at det ser godt ud trods det store
byggearbejde, der er foretaget.
Regnskabet blev herefter godkendt.
5. Forslag
Der var ingen indkomne forslag.
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6.a. Gruppens visioner for udviklingen
Kaa redegjorde for gruppens visioner og missioner for de kommende år. Han fortalte om at lave
“gode spejdere” ved hjælp af “gode ledere” og hvad dette arbejde evt. kan rumme. Der er pt. 20
ledere i gruppen. Denne gruppe vil blive noget omrokeret efter sommerferien, da der kommer ny
tropsstab, og der som følge deraf også er blevet valgt ny klanleder.
Gruppen vil gerne have flere børn. Der er pt. et problem i, at juniorerne og minierne overlapper
hinanden med 1 time ved de ugentligt møder. Det er ikke hensigtsmæssigt og bliver forhåbentlig
løst indenfor overskuelig tid.
Kaa oplyste også om de mange og gode traditioner, vi har i gruppen, og som er med til at danne
fællesskabet. Visioner og missioner er lagt ud på gruppens hjemmeside sammen med oversigten
over tradionerne.
Endelig berørte han handleplanen for 2005 omfattende aktivering af såvel ledere, spejdere og
gerne også forældrene. Herunder berørte han aflysninger af gruppeledelsemødet pga. for få
tilmeldinger. Han håbede dog på, at man vil kune finde en anden dag, hvor de fleste kunne møde
op, da det jo er meget vigtigt, at ledelseslgruppen får så fælles fodslag, som overhovedet muligt.
Gruppelederen foreslår, at grenlederne sørger for at kopiere gruppens vision, mission og mål samt
traditioner og vedlægge dem deres respektive startpakker ved modtagelse af nye spejdere og
deres forældre. Lisbeth foreslog, at der udover på hjemmesiden, også i hytten lå nogle
eksemplarer af “start-pakken” også omfattende visioner/missioner, traditioner og handleplan for
gruppen til udlevering til nye spejdere/forældre. Der var bred enighed om dette forslag.
6.b. Bestyrelsens planer
Jens Rahbek oplyste omkring bestyrelsesplanerne fremover, at man primært – efter et meget travlt
men godt år med hyttebygning – nu vil koncentrere sig om beslutninger vedrørende drift af hytten
(vedligehold, færdiggørelse af samme, rengøring, materiellet, etc.) og om at konsolidere sig i
bestyrelsen. Den har brug for at puste en anelse og man vil gerne indlemme nye medlemmer
fornuftigt i bestyrelsen, idet der også kan ventes ændringer i bestyrelsessammensætning næste
år, bl.a. pga. varighedsbestemmelser. Derudover vil bestyrelsen prioritere at støtte op om
ledelsens aktiviteter vedrørende visioner og handleplaner.
7. Budget for 2005
Hanne Håkan forelagde budgettet for 2005 og foreslog uændret kontingent for det kommende år.
Hun understregede, at det er vigtigt, at vi fortsat har de løbende indtægter fra forskellige frivillige
aktiviteter. Der var ingen kommentarer til selve budgettet. Per Monberg forespurgte, om vi har
nogen erfaring fra sponsorindtægter, og det vil gruppen gerne undersøge nærmere. Kaa oplyste,
at det er vigtigt at støtte op om Skt. Georgsgildets arbejde med Kræmmermarked, både af hensyn
til samarbejdet med gildet og pga. de gode indtægter, dette arbejde medfører.
Budgettet og det uændrede kontingent blev herefter vedtaget.
8. Fastsættelse af antallet af medlemmer i bestyrelsen
Jens Rahbek foreslog, at antallet af medlemmer i Bestyrelsen er 5 ledere, 6 forældre og 2 unge
spejdere. Dette blev godkendt. Der var dog også enighed om, at skulle flere forældre ønske at
deltage i bestyrelsesarbejdet, vil de blive optaget som suppleanter. Suppleanter deltager på lige
fod i bestyrelsen, men har principielt ikke stemmeret.
9. Valg af bestyrelse
Medlemmer der fortsætter:
formand: Jens Rahbek, kasserer: Hanne Håkan, Anne Marie Jensen, Nils Rasmussen og Vibeke
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Lyngbye (suppleant).
Nye medlemmer er: Per Monberg og Henning Myrup (suppleant).
De 2 unge i bestyrelsen bliver Jacob Würtz Lyngbye og Martin Michael Hansen.
10. Valg af to medlemmer til korpsrådet
Der blev valgt 2 medlemmer til korpsrådet: Jacob Würtz Lyngbye og Kaa.
11. Valg af 5 medlemmer til divisionsrådet
Der blev valgt følgende 5 medlemmer til disvisionsrådet: Jakob Braad, David Hansen, Jacob Würtz
Lyngbye, Kaa og Per Monberg.
12. Valg af revisor og -suppleant
Såvel revisor (Nønne Ingvadsson) som -suppleant (Poul Henning Dreholm) modtog genvalget.
13. Eventuelt:
Poul Henrik Appelquist, DC (divisionschef) oplyste, at der pt. sker ændringer på divisionsområdet.
Indenfor det næste års tid vil der opstå et nyt område kaldet SNOB omfattende dele af
Nordsjælland og Bornholm. Han opfordrede seniorerne til at deltage i netværksmødet 12.3.05.
Henning nævnte den dårlige stand, som tilgangsvejene er i. Der er store huller, og vejene er
spejlglatte både for gående som cyklende. Han har selv ringet til kommunen for at få den til at lave
en ordentlig istandsættelse og opfordrer til, at spejderne i fællesskab forsøger af motivere
kommunen til at reparere vejene snarest overhovedet muligt.
Kaa oplyste at det også kræver selvjustits hos spejderne og pårørende. Vi skal bl.a. istandsætte
græsset ved kolonihaverne (vejen ved Hestkøbgård), da alt for mange har parkeret på dette
stykke græs og dermed har lavet kæmpe huller. Der skal parkeres ved de grønnes hytte, altså
køres ind ad den formelle vej til spejderhytterne.
Problemet iflg. Henning bliver så, at der simpelthen ikke er parkeringspladser nok, når kolonihavefolket begynder på havearbejdet om knap 1 måned. Dette bør kommunen også tage stilling til.
Poul Henrik oplyste, at den fælles affaldsbøtte blev fjernet for ca. 1 måned siden. Kommunen
renovationsfolk har derfor ikke hentet affald siden, mens spejderne venter på en ny affaldsbøtte.
Når renovationsfolkene skal ned ad vejen, må vi forvente, at den hurtigt bliver renoveret, da de
ellers vil nægte at komme.
Henning udtrykker ønske om, at gruppen opfordrer forældrene til enkeltvis at lægge pres på
kommunen, hvis man er enig i vejenes elendige stand, så der kan blive lagt et kraftigt pres på
kommunen.
Kaa foreslår at gruppens forældre eventuelt indrykker læserbreve i Birkerød Avis, og Jacob
Lyngbye oplyser, at det er kommunen selv, der har lavet de fleste huller.
Afslutningsvis blev dirigenten takket for sig arbejde, og der blev sunget en sang – nr. 62: Nu er
jord og himmel stille.
el/4.3.05
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1.

Birkerød
Gruppe

SSejderloven
Vær en god kammerat!
Det tredje punkt i Spejderloven lyder: “Den, der er med i spejdernes fællesskab,
gør sit bedste for at være en god kammerat”.
En historie fra hverdagen
Da jeg en tidlig morgen stod og ventede på S-toget på Birkerød Station på vej på
arbejde, kom der to drenge løbende hen over broen og ned ad trappetrinene mod
perronen. De havde fået øje på toget, som netop kørte ind på stationen i høj fart.
Til alle de ventende passagerers store overraskelse var toget denne morgen kun
halvt så langt, som det plejer at være på denne tid af dagen. Derfor begyndte alle
de ventede passagerer at gå og småløbe ned ad perronen for at indhente toget,
inden det satte i gang igen.
De to drenge var kommet fra hinanden i farten. Den ene var begyndt at løbe
efter toget, mens den anden var stoppet op midt på trappen, fordi han havde ondt i
knæet, og fordi han åbenbart kun var gået med op på stationen for at følge sin
ven til toget.
Da drengen på perronen opdagede, at hans ven var blevet stående midt på
trappen, vendte han om lige foran togets bageste dør og løb grædende tilbage
mod sin ven. Han kunne ikke lide at køre i tog alene, og al den hektiske aktivitet
omkring ham var blevet for meget for ham.
Da drengen var kommet grædende tilbage til sin ven på trappen, lagde vennen
armene om ham og sagde nogle trøstende ord. Så tog han sin mobiltelefon frem
og ringede til sin mor og far og forklarede dem, hvad der var sket. De var gået
tidligt hjemmefra, men på grund af hans vokseværk i benet havde de ikke kunnet
gå så stærkt, hvorfor de var kommet sent op til stationen.
Drengen forklarede sine forældre, at han ville tage med det næste tog sammen
med sin ven og sørge for, at han kom godt frem. De stillede sig ned på perronen
sammen, og mens de ventede, gav drengen sin ven et par beroligende klap på
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1.

Birkerød
Gruppe

skulderen. Da det næste tog kom, steg de begge ind og kørte afsted mod deres
mål.
Ville du have gjort det samme? Er du også en god kammerat?
Kammeratskab i vores gruppe
Jeg fornemmer, at vi har et godt kammeratskab i vores gruppe – både i de
enkelte grene og på tværs af de enkelte grene.
Vi driller hinanden engang imellem, og det er helt i orden, når vi kender hinanden
godt, når vi kender hinandens grænser, og så længe vores indbyrdes drilleri er
godmodigt. Vi har dog oplevet nogle få gange, at drilleri bliver til mobning. Og når
vores drilleri bliver til mobning, og vi derigennem gør nogle af vores
spejderkammerater kede af det, så er det ikke i orden. Så skal der og så bliver
der skredet ind af lederne, for vi vil ikke tolerere mobning i vores gruppe. Der
skal være plads til alle, i hvert fald til alle dem, der vil være spejdere. De, der
mobber, er ikke spejdere, og vi ser hellere deres hæl, end vi ser deres tå.
Heldigvis er der langt imellem dem, der ikke kan finde ud af at være gode
kammerater. Heldigvis har vi det oftest som i sangen “De voksne blå” (Vores
sangbog, nr. 103):
“Jeg tør vise, jeg er blå,
og jeg prøver på at få
mange flere spejdervenner,
kammeratskab uden ender.
Se nu bare dig, jeg kender!
Det er sjovt at være blå”.
Lad os være venner og gode kammerater og passe godt på hinanden – uanset om
vi er tykke eller tynde, høje eller lave, gamle eller unge, rige eller fattige! Det, der
tæller hos os, er, at vi er spejdere!

Kaa
Find din vej, og gå den!
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ADRESSELISTE

Ravnsholt divisions hjemmeside: www.ravnsholt.dk

1. BIRKERØD GRUPPE
Hjemmeside:

www.1b.dk

Ulveflokken:

2. BIRKERØD GRUPPE
Hjemmeside:
Blåmejser (mini):

www.2birkerod.dk

ML: Kim Ørnbo (Tha)
2333 0777/ 4581 7043 ML:Jeanette
27 26 99 80
MA: Mette Englev (Raksha)40560435/4581 3119 MA: Pernille W. Lyngbye (Bimbo)29725236/45811114
MA: Kirsten Ægidius (Pukena) 20304723/45817447 MA:Naja Krogh Christensen(Prop)26705869/35823292
MA: Lisbeth Garly (Sambur)
45 82 46 42 MA: Karen Leffers (Bom)
25 32 50 09
MA: Søren Rye (Tantor)
45 81 15 85 Spirer (junior):
MA: Ole Aarenstrup (Tjo) 29 23 35 04/4581 5071
JL: Frans Strand (Glip)
45 82 81 91
MH: Jakob Johansen
29 91 56 69/4581 3427
JA: Stine Tomassen (Dumle)
22 45 07 90
Juniorflokken:
JA: Michelle Madelung (Glip) 4057 2933 / 4817 3085
JL:Mette Kjær (Messua) 6062 6906/ 4582 1133
JA:Lasse Arnsdorf P (Toomai) 6179 0407/ 4581 0407 Tobitten (trop):
51 90 19 11
JA: Susanne Jensen (Pudmini) 6094 2689/4582 4062 TL: Pernille Pedersen (Måne)
JA: Jan Kjellerup (Baloo) 2124 5112/ 4582 1882 TA: Natalie Strandman (Pippi)2216 31 11/3644 57 03
TA:Sine W. Jørgensen (Snip)22 57 51 57/35 85 62 66
Troppen:
TA: Marie Jenstrup (Era)
61 30 01 36
TL:Jakob Braad
29 72 42 70/45 82 42 70 TA: Tina Bonne Kristensen (Fugl)
25 36 34 53
TA:Rune Jørgensen
51 88 58 97/ 33 25 58 97 Viben:
TA:Susanne Lassen 26 81 60 94 / 33 25 58 97 PL: Christina Poulsen
45 81 89 83
TA:Lasse Nielsen
26 14 10 28 PA: Laura Evald
45 81 60 90
TA: David Hansen
61 35 31 77 /45 81 27 94 Svalen:
45 81 18 24
TA: Kristian Dreholm
26 73 76 22 /45 81 49 05 PL: Nina Mørch Pedersen
45 81 83 24
TA: Mads Rønnest
26 22 97 21 /45 8112 04 PA: Katrine Haupt Larsen
Glenten:
Mohawk:
45 82 11 33
PL: Nicolai Myrup
26 44 63 56/45 81 26 36 PL: Thora Wesenberg Kjær
45 81 46 95
PA: Mads Bjerregård
51 52 31 91/45 81 31 91 PA: Malene Johansen
PA: Katrine Boesgård
45 81 40 30
Sioux:
PL: Rasmus Rahbek
28 59 57 52/ 45 81 22 70 Birkerød Bjørne (senior):
PA: Andreas Håkan-Mose 61 66 11 76/4582 06 67 KL: Camilla Mørch Pedersen (Kaska)

Birkerød Bjørne (senior):
KL: David Hansen

61 35 31 77/45 81 27 94 GL: Charlotte Frost (Rokke)

Birkerød Rover:
KL: Rolf Ingvardson

Gruppeleder:
Jens Thygesen (Kaa)

Gruppeassistent:
Grethe Holm

Gruppestyrelsen:
Formand:
Jens Rahbek
Kasserer:
Hanne Håkan

60 24 37 03

Gruppeassistent:
40 88 69 59 GA: Poul Henrik Appelquist (Muvin)
GA: Ulla Houmøller (Tikki)
GA: Rikke Rønnest (Fia)
20 11 31 14/45 82 05 60
GA: Merete Rønberg (Smil) 51 94 57 37
28 70 71 09/45 81 71 09

Hyttevagt.Matriel-Pedel:
Birger Nilausen
Michael Rom

45 81 18 24

Gruppeleder:

45 82 04 67
39 56 48 61
51 90 12 04
/44 68 40 71

Hyttemor:
Helle Larsen

45 81 83 24

Gruppestyrelsen:

45 81 62 12 Formand:
45 81 52 47 Johnny Haupt Larsen
Kasserer:
Philip Dam
45 82 09 54 Bardunen (begge
45 82 06 67

45 81 84 24
45 82 97 00

grupper):

Redaktør:Anne Katrine Jørgensen (Vims)2972 83 82
e-mail bardunen@post.cybercity.dk

