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. 5

Maj 2005

Hjælp
Søges til 2. Birkerød gruppe. Vi mangler nogle der vil hjælpe os
både til de daglige møder (mini og juniorer), rengøring af
hytten og diverse opgaver som (ordne vores telte eller få
andre til at gøre det, kørsel til diverse ture, m.m.).
Mange af 2. Birkerød’s ledere har mistet lysten lidt til det
daglige – så de har fået andre opgaver i gruppen.
Spejderne vil her i starten at maj få en seddel med hjem – så i
forældre hvis i har lidt tid til overs eller bare lysten – så sæt
et kryds der hvor i vil hjælpe os.
Med mange Rokke hilsner
Gruppelederen

Bistrup

SOMMER
fest 2005
Grundlovsdag - 5. Juni - Birkebakken 11
KL: 13 – 18

Festprogram
KL. 13.00
KL. 15.00
KL. 16.45
KL. 17.30
KL. 18.00

Sommerfesten åbner og
Birkerød Harmonikaklub spiller
Trylleri-show v. Mystiske Mr. MOX
Birkerød folkedanserforening danser.
Der trækkes lod om 200 kr. på indgangsbilletten.
Festpladsen lukker.
! ! !

Festpladsen er indrettet med:
Fiskedam - Stor tombola - “Den glade løve” - Lykkehjul Dart - Spejdertombola - “Sikker på hånden” - Skydebod
– Skrabespil – Flødebollekastemaskine - Børnetombola Bogbod - Isbod og pølsebod - “Det muntre køkken” Spejdergrill og Pladespil.
Restaurant i Gernersalen
Entré: Voksne 5 kr. Børn 2 kr.
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Æressiden

Tillykke siger vi alle til :
Fødselsdage – maj
1.
3.
4.
5.
6.
7.
10.
15.
21.
23.
25.
26.
27.
31.

Phao
Katrine (Stjerne)
Mads R.
Ikki
Malene
Tantor
Christina Maria (Egern)
Eline (Blomst)
Louise (Spjæt)
Polina (Krumme)
Sarah
Rune
Victoria (Gnist)
Franciska
Kalanag
Muvin
Mikkel T.
Mette (Bilbo)

10 år (0 spejderår)
16 år
21 år (12 spejderår)
8 år (2 spejderår)
9 år
37 år (0 spejderår)
10 år
10 år
10 år
12 år
9 år
29 år (19 spejderår)
12 år
9 år
12 år (4 spejderår)
9 år (1 spejderår)
26 år (19 spejderår)
21 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,
Maj måned er den travleste spejdermåned på hele året for ulvene. Vi starter
allerede søndag d. 1. maj med at tage sammen med 1800 andre spejdere til ZOO
i København og får en dejlig søndag ud af det. Noget af det sjoveste er også at
gå parade i gaderne og stoppe alle biler og endda gå over for rødt lys ! (men
husk at det absolut kun er når man går med politieskorte at man må gå over for
rødt lys).
Fra onsdag d. 4. maj til søndag d. 8. maj tager vi på sommerlejrtur til Thurø ved
Svendborg. Indtil videre er der tilmeldt 17 ulve og 9 juniorer så det er en pæn
tilslutning. Turens tema bliver vand og fiskeri og vi skal bl.a. ud at fiske med en
fiskekutter. Vi skal fange vores egen aftensmad, så det er bare med at komme i
sving hvis man ikke vil gå sulten i seng. Torsdag d. 19. maj laver vi en kanotur
på Furesøen fra Frederiksdal sammen med juniorerne.
I skrivende stund er arrangementet ikke helt færdigplanlagt, men det bliver
noget med at man kun kan komme med sammen med en voksen (mor eller far).
Tilmeldingsblanket følger senere.
Bemærk at der er en lille ændring til det oprindelige program for torsdag d. 26.
maj og weekenden efter, idet Tipi-turen, hvor vi overnatter i Rude skov fra
lørdag til søndag er flytte fra d. 4.-5. juni til 28.-29. maj. Det betyder så også at
der intet møde er torsdag d. 26. maj. Søndag d. 29. maj fortsætter
aktiviteterne direkte fra Tipien over i verdens største sæbekasseløb - Oak City
Rally. Ulvene har en sæbekassebil med som skal have en besætning på 5 mand.
Det skal være stærke fyre da de skal skubbe sæbekassevognen 10 km - så
hurtigt de kan. Alle øvrige kan komme og overvære løbet, der starter i Farum kl
9:00. Det er fantastisk flotte vogne de forskellige spejdere har lavet og der
plejer at være over 200 vogne at kigge på.
Så vi kan kun sige god fornøjelse med de mange aktiviteter
Med Spejderhilsen
Jakob, Pukena, Sambur, Raksha, Tantor, Tjo og Tha
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Kære Blåmejser

2.

Birkerød
Blåmejser

Så er det blevet maj og årets sommerlejr står for døren,
forhåbentlig med masser af godt vejr.
I april har I taget knivbevis, savbevis og Klar dig selvmærket, så nu er I rigtig rustet til sommerlejren.
I maj skal vi lære lidt om at gå efter kort og hvordan man
bruger et kompas.
Søndag d. 22. maj er der Gruppedag, hvor vi skal hjælpe nogle
detektiver med at løse opgaver, så kom og vær med til en
hyggelig dag.
Vi glæder os rigtig meget til at tage på sommerlejr med jer.
Mejsehilsner fra
Bimbo (29725236), Bom (25325009), Prop (26705869) og
Jeanette (27269980)
P.S. Vi er ude på alle møderne, så husk udetøj!
Og husk at melde afbud hvis du 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
6 Afbud tlf. 45821133/60626906 eller email mkjaer@dadlnet.dk

2.

Birkerød
Spirer

Kære spirer.

Det er godt tre måneder siden, at jeg (Glip II) begyndte i spirer-ledergruppen. Der
har været hyggeligt, selv med lidt kludder hist og pist. Det har givet nogen
turbulens, og vi har desuden mistet Luna og Kvist, som desværre ikke kommer
mere. Til gengæld har vi budt velkommen til Smølffi, og hvem ved om ikke flere kan
komme :-)
Rom blev ikke bygget på en dag, men jeg synes, at I alle har udvist både
engagement og interesse for at lære og prøve af - så er det jo bare op til os alle at
få nogle gode oplevelser sammen inden sommerferien.
Snart er sidste frist for tilmelding på vores sommerlejr den 4-8 maj, og det
kunne være dejligt, om I fik drøftet emnet derhjemme snarest mulig, så vi kan give
besked i tide.
På vores næstkommende møder håber jeg, at vi får tid til at snakke lidt patruljeinddeling, og at kan få lavet mail- og telefonlister, bål og meget andet.
Efter sommerferien håber jeg, at vi igen være fuldt besat i leder-gruppen med
mulighed for fast kage bagning, god sangstemme og godt humør :-)
Bedste forårs spirerhilsner
Dumle og Glip II
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Hej Rødder!!!

1.

Birkerød
Trop

Først og fremmest vil jeg sige tak for en god forårsturnering.
Vejret var godt og Prins John var sej J
Jeg håber I havde en sjov tur og fik oplevet hvor meget der bliver
gjort for at lave en fed tur.
Tropsmødet i maj ligger på den sædvanlige dag (1. onsdag i
måneden) men vi mødes allerede kl. 17:00 og slutter til gengæld
kl. 19:00. Mødet er med spisning og vi er udenfor til hele mødet.
Ellers byder maj på en PLA-tur og en tropstur. PLAerne starter
fredag aften, og lørdag formiddag dukker alle så op.
Når I læser dette burde I have fået en indbydelse pr. mail.
Husk at tilmelde jer og betale til tiden.
Som I kunne høre til forældremødet om vores sommerlejr til
Canada, så er der rigtigt godt styr på det nu. Vi har selvfølgelig
stadig lidt mindre opgaver vi skal have styr på, men det
grundlæggende er på plads.
I kan roligt glæde jer, men i juni kommer I dog også til at knokle
lidt for det. Der bliver der brug for lidt hjælp i forbindelse med
stabens arbejde under Roskilde Festival, hvor vi tjener rigtigt
mange penge til turen.
Tropsmøde
Onsdag den 4. maj kl. 17-19 ved Naulakha
PLAM
Onsdag den 25. maj kl. 19:30 i Naulakha
PLA-tur
Fredag/lørdag den 27.-28.
Tropstur
Lørdag/søndag 28.-29. maj.
Næste tropsmøde Onsdag den 1. juni kl. 19:30 i Naulakha
Husk at melde afbud!!!
Staben
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2.

Birkerød Trop
Tobit

Kære Tobitter
Nu er foråret forhåbentlig over os igen. Aftenerne bliver lysere og lunere, og
det bliver efterhånden rigtigt rart at være ude om aftenen!
I maj skal vi da også ud og nyde foråret. Vi afslutter månedens program med
en orienteringsaften i Rude Skov, hvor du kan afprøve forskellige former for
lidt anderledes orienteringsløb sammen med de andre Birkerød-spejdere. Der
er med garanti nogle løb, du ikke har prøvet før...
Før vi når dertil, skal vi dog først have løst et mysterie af de større –
detektiverne Agent X og Agent Y har brug for hele gruppens hjælp søndag den
22., så find forstørrelsesglasset frem og mød detektiverne ved hytten (men sig
det endelig ikke til nogen...)
Til slut vil vi blot sige: Husk nu at melde afbud, hvis du ikke kan komme –
både til patruljemøder, trops- og PLA-møder og ikke mindst ture.
Program maj:
22. maj: Detektivdag for hele gruppen, kl. 10-15 ved hytten
30. maj: Orienteringsaften for spejdergrupperne i Birkerød, kl. 18-21 i Rude
Skov
Vi mødes på den lille vej, der går ind mod Rude Skov ved
Kongevejen nr. 10.
Det er lige ved siden af butikken “Børneværelse med udsigt”.
HUSK: Kompas samt fornuftigt tøj og fodtøj, du kan bevæge dig i
NB: Torsdag den 2. juni holder vi sommerlejrmøde sammen med Skjoldmøerne,
som vi tager på sommerlejr med i år. Vi mødes ved hytten kl. 19 – husk cykel,
da vi cykler samlet hen til Skjoldmøerne.

Forårshilsner Staben
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Svalen
2. Birkerød Trop
Kære venner og ædle svale-folk!
Så er tiden kommet til maj! Og det byder på dejligt vejr og en
masse udendørsaktiviteter.
Vi skal også øve os i at planlægge møder, så vi er rigtig gode til
det, når Katrine og Nina rykker op til bjørnene.
Maj er også måneden, hvor Katrine har fødselsdag, så vi glæder os
MEGET til flødeboller, slik eller kage (helst chokoladekage!)
Til jer stakler, der ikke var med på gruppeturen, (og der var alt
for mange) så var det en super tur!
Månedens sangudsnit:
“ … alle regnvejrsdage ender,
der står MAJ på min kalender …”
Hvilken sang er det mon fra?
Svale-kram og super-knus fra
RIKKE og lidt Nina
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Birkerød
Bjørne
sylP.P

Bocaj reddeh red, nosrep ne åp rednal go ært lit ært arf regnirps
ned, dnamreje yn ne gis tednuf evah ås neba laks tsdis lit.
Åsgo oj iv røg ted go, netrojh edniv røb iv. Edniv ta ekki rof
gnindlyksnu negni re red ås, Sylp Retep nev eræk rov oj re rå i
teamet. Dloheb i neræ rah gidats iv ås, tednuv rah gilegløfvles
ednegløfretfe iv rovh, (Ennørgessyl ted i du) jam .5 ned
Nekkaberyd lit dets fa ella oj iv laks, gnit ednednæps essid ella
nednirofsed.
?Lujks tis arf merf relvark elløbellørk nom. Mlohnrob neøsnikslos
dom dets fa regard eilimafenrøjb edeggyrlekkup ned eleh rovh,
iluj .13 ned lit den ellæt ta ednygeb go rjev edog ted edyn ta
gitgir lit dit giledne nam råf ås go. Remmos gitgir ted re ås,
teåtsrevo re ås ed rån nem, so fa egnam revo trans oj re
enremaske. Rårof etmøsrof ted rof redlak elgon davh, evelpo laks
red, so fa led ne errævsed oj red re, remmos revilb gotgir god ted
nedni. So revo re trans neremmos ta redyteb teklivh, denåm jam
tevelb ted re ås.
Enrøjb jeh
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DDS 2. Birkerød gruppe
Referat af Grupperådsmøde 23. februar 2005
Formanden bød velkommen til de fremmødte forældre og ledere. Der var flere
fremmødte end sidste år, men dog ikke voldsomt mange taget i betragtning, at der er
70 medlemmer.
•

Vibeke Hansen blev valgt som dirigent og Jane Hjort som referent.

Dirigenten gav ordet til formanden for bestyrelsens beretning. Formanden henviste til
den omdelte skriftlige årsberetning. Men fremhævede enkelte punkter. Der blev henvist
til gruppens hjemmeside, hvor mange oplysninger fremgår www.2.birkerod.dk. I årets
løb er gruppens hytte blevet indviet, der er dog stadig udeståender, væsentligst
udenoms arealerne, hvor der mangler græs, fliser, bålplads, indgangsportal mm Der
er ikke økonomi til at færdiggøre disse ting uden forældre hjælp. Der afholdes
arbejdsweekend den 9.-10. april med håb om, at så mange som muligt møder op og
giver en hånd med.
Hele gruppen deltog i korpsets landslejr, som også er beskrevet i den skriftlige
beretning.
Der indstilles et uændret kontingent i 2005. Dette også set i lyset af en stigning i 2004
på 100 kr. pr. halvår.
Andespillet har igen været en stor succes. Præmierne er velvilligt doneret af Birkerøds
butikker, men det bliver sværere år for år at få de gratis præmier, så skulle nogle
forældre have mulighed for at få præmier, små som store, f.eks. via deres
arbejdsplads, modtages disse i hytten hele året.
Bistrup Kirke har også endnu engang givet en check på 10.000 kr. Som er en del af
overskuddet fra Grundlovsdagsarrangementet i præstegårdshaven.
Ledersituationen er p.t. i orden, men i løbet af kort tid vil der være brug for nye ledere i
flere af grenene.
Der har i flere tilfælde været aflyst ture grundet manglende tilslutning. Grunden hertil
kan være, at ikke alle ser annoncering i Bardunen, hvorfor det nu er forsøgt afhjulpet
ved udarbejdelse af halvårsplaner, som er sendt til hjemadressen.
For første gang i flere år er der ingen venteliste, hvorfor der gerne må gøres “reklame”
for at være spejder, så der bliver “fyldt op” i alle grene.
Af forældre repræsentanter i bestyrelsen er kun kassereren på valg, men den siddende
bestyrelse henstiller til at en ny forælder vil med i bestyrelsen som menigt medlem, da
flere af den siddende bestyrelse er på valg næste år, og deres børn er så gamle, at de
bliver seniorspejdere. Et nyt bestyrelsesmedlem vil også gøre, at der vil ske mere
kontinuerlig udskiftning af bestyrelsen. Ingen meldte sig, men skulle en eller flere
efterfølgende gerne ville være med, kan formanden kontaktes.

12

Helle Strøm stopper som gruppeleder og Charlotte Frost overtager hendes hverv. Helle
blev takket for sit store arbejde som gruppeleder i de mange år.

•

Til sidst var der et spørgsmål om gruppen havde overvejet at slå pigerne og
drengene sammen i en gruppe. Det blev fortalt, at det er et emne, som
bestyrelsen diskuterer med jævne intervaller. Konklusionen har hidtil været, at
pigerne er glade for at holde møder, hvor der kun er piger, så de ikke bliver
“tromlet” af drengene, men mange ture er fælles for de to grupper, ligesom der
også afholdes fællesmøder fra tid til anden.

•

En leder fra hver gren gav beretning for grenens arbejde og ture det seneste
år. Den afgående gruppeleder Helle Strøm fortalte om en gruppeleders
funktion og fortalte om den kommende mangel på ledere. Lederne er ofte
seniorer samt forældre som deler ledergerningen mellem sig. Forælderen
behøver ikke selv at være “gammel” spejder, men være en, som vil deltage i
møderne, tage på ture og tage sig af den “administrative” del med at holde styr
på sedler, deltage i bestyrelsesmøder og gruppeledelsesmøder.

•

Kasserer Philip Dam fremlagde årsregnskabet for 2004. Regnskabet udviser
et underskud på 55.607 kr., som væsentligst skyldes afskrivning på den nye
hytte samt diverse små-anskaffelser til hytten, der ikke var budgetteret med.
Regnskabet blev godkendt.

•

Der var ikke indkommet forslag.

•

Budget for 2005 blev fremlagt. Der budgetteres med et underskud for 2005
som følge af, at der skal bruges midler til at færdiggøre hytten/udenoms
arealerne. Gruppen har midlerne til dette underskud, da der har været sparet
op i tidligere år. De afsatte midler dækker kun materialer, hvorfor
forældrehjælp er nødvendig. Udover de budgetterede anskaffelser ønsker
gruppen en mindre kopimaskine, så hører nogen om udskiftning af
kopimaskine eller andet kontormateriel, så aftager gruppen gerne.

Budgettet samt uændret kontingent blev vedtaget.
•

Kasserer Philip Dam var på valg og blev genvalgt. De øvrige forældre
bestyrelsesmedlemmer var ikke på valg. Men der blev endnu engang opfordret
til at en forælder indgik i bestyrelsen så der kan være kontinuitet i bestyrelsen.
De 3 ungdomsmedlemmer Signe Ravn, Pernille Lyngbye og Cathrine Beck
Kristensen var på valg og blev valgt.

•

Som gruppens repræsentant til korpsrådet blev valgt Camilla Mørch Pedersen
og Rikke Rønnest.

•

Til divisionsrådet blev valgt Johnny H. Larsen, Philip Dam, Charlotte Frost,
Pernille Lyngbye og Camilla Mørch Pedersen.

•

Som revisor blev valgt Peter Jacques Kristensen.

•

Til eventuelt var kun en enkelt kommentar, der blev endnu engang opfordret til,
at en ny forælder gik ind i bestyrelsen.
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Spejderloven
Vær hensynsfuld, og hjælp andre!
Det tredje punkt i Spejderloven lyder: “Den, der er med i spejdernes fællesskab,
gør sit bedste for at være hensynsfuld og hjælpe andre”.
Når nogen er hensynsfuld, betyder det, at man giver plads for andre – både i en
overført betydning og i en mere praktisk betydning. Man giver plads til andres
holdninger, idéer og tanker, som kan være forskellige fra ens egne. Man giver
plads til andres fejltagelser – man er jo ikke ufejlbarlig selv. Man giver plads for
de bilister, som har svært ved at dreje til venstre ud på Vasevej, når de forlader
parkeringspladsen bag ISO. Og så videre.
Vores hytte – Naulakha – blev bygget af mange forskellige mennesker. Der var
forældre, ledere og spejdere i en skøn blanding. Mange af dem havde deres egen
idé om, hvordan hytten skulle tage sig ud, når den engang stod færdig. Under
byggeriet opstod der af og til problemer af forskellig karakter, som skulle løses
på den bedst mulige måde. Mange havde idéer til, hvordan problemerne kunne
løses, og man blev nødt til at lytte til hinandens idéer, vende og dreje dem og
tale for og imod dem nogle gange, inden man besluttede sig for, hvilken løsning
der var den bedste, den mest solide eller den billigste. Der var mange ting at
tage stilling til. Hvis man ikke havde givet plads til hinandens idéer under
byggeriet, var det ikke sikkert, at vi havde haft så en flot hytte i dag.
Et andet godt eksempel er en af vores patruljer, der forbereder sig til årets
divisionsturnering. Patruljen har nogle opgaver at løse, inden den kaster sig ud i
dysten mod divisionens øvrige spejderpatruljer. Patruljens spejdere har
diskuteret de ting, der er vigtige at få på plads, og de er blevet enige om,
hvordan de vil have tingene og lave tingene. En anden af vores spejderpatruljer
har valgt ikke at deltage i divisionsturneringen, men har til gengæld valgt at
hjælpe den patrulje, der skal med. Spejderne fra patruljen, der skal konkurrere,
fortæller de andre om deres idéer og forklarer om de ting, som de er blevet
enige om. De andre stiller spørgsmål til nogle af de valgte løsninger, og der
bliver enighed om at foretage nogle justeringer. Derefter kaster alle spejderne
sig over opgaverne og hjælper hinanden, så patruljen, der skal konkurrere, har
et solidt udgangspunkt fra starten af turneringen.
I livet sammen med andre mennesker må vi lære os nogle spilleregler, så vi ikke
kommer til at såre andre. Spillereglerne er forskellige fra kultur til kultur og fra
samfundsgruppe til samfundsgruppe, men de har den ting til fælles, at de
handler om at vise hensyn og hjælpe andre efter bedste evne.
Vis hensyn til andre, og hjælp dem, så godt du kan!
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Kaa

Find din vej, og gå den!

Køb og salg
Sælges:
Ulve/mejse begynderrygsæk til salg:
Asivik 45 liter. Pris 75 kr. Ring til Familien Håkan-Mose 45 82 06 67.

-----------------------------------------------------------------------------------------------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:
1. Birkerød prisliste:
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,Har du tabt dit spejderrabatkort til Spejder Sport, kan du få et nyt
hos din grenleder eller hos din gruppeleder. Husk, at du får 10 % rabat,
når du handler i Spejder Sport!
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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)40560435/4581 3119
MA: Kirsten Ægidius (Pukena) 20304723/45817447
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 5071
MH: Jakob Johansen
29 91 56 69/4581 3427

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:

2. BIRKERØD GRUPPE
Hjemmeside:
Blåmejser (mini):

www.2birkerod.dk

ML:Jeanette Trønning
27 26 99 80
MA: Pernille W. Lyngbye (Bimbo)29725236/45811114
MA:Naja Krogh Christensen(Prop)26705869/35823292
MA: Karen Leffers (Bom)
25 32 50 09

Spirer (junior):
JL: Frans Strand (Glip)
JA: Stine Tomassen (Dumle)

45 82 81 91
22 45 07 90

Tobitten (trop):
TL: Pernille Pedersen (Måne)
51 90 19 11
TA: Natalie Strandman (Pippi)2216 31 11/3644 57 03
TA:Sine W. Jørgensen (Snip)22 57 51 57/35 85 62 66
TA: Marie Jenstrup (Era)
61 30 01 36
TA: Tina Bonne Kristensen (Fugl)
25 36 34 53
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

TL:Jakob Braad
29 72 42 70/45 82 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:
Birkerød Bjørne (senior):
PL: Rasmus Rahbek
28 59 57 52/ 45 81 22 70 KL: Camilla Mørch Pedersen (Kaska)
PA: Andreas Håkan-Mose 61 66 11 76/4582 06 67

45 81 18 24

Gruppeleder:

Birkerød Bjørne (senior):

GL: Charlotte Frost (Rokke)

60 24 37 03

KL: David Hansen

61 35 31 77/45 81 27 94

Birkerød Rover:

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

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

Helle Larsen

45 81 83 24

KL: Rolf Ingvardson

Gruppeleder:
Jens Thygesen (Kaa)

Hyttemor:

Gruppeassistent:
Grethe Holm

28 70 71 09/45 81 71 09

Hyttevagt.Matriel-Pedel:
Birger Nilausen
Michael Rom

Gruppestyrelsen:
Formand:
Jens Rahbek
Kasserer:
Hanne Håkan

Gruppeassistent:

Gruppestyrelsen:

Formand:
45 81 62 12
Johnny Haupt Larsen
45 81 52 47
Kasserer:
Philip Dam
45 82 09 54

45 81 84 24
45 82 97 00

Bardunen (begge grupper):

Redaktør:Anne Katrine Jørgensen (Vims)2972 83 82
45 82 06 67 e-mail bardunen@post.cybercity.dk

