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14. årgang nr. 2 Februar 2006

Arbejdsweekender i 1. Birkerød
Du har sikkert set indkaldelse til arbejdsweekend nogle
gange. Vi har ikke så mange arbejdsopgaver, som du måske
tror. Men vi har det sjovt. Og der har altså ikke været så
meget arbejdskraft. Derudover vil vi fremover have
løbende vedligehold og opretning af Naulakha.

Vi har sat to weekender af:

25 - 26 februar og 25 – 26 marts.
Begge dage kl 10.00 – 16.00. Vi finder ud af kaffe og
frokost undervejs. Du er velkommen til at komme blot nogle
timer. Så finder vi et arbejdende sjak, du kan gå ind i.

Jens Rahbek
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Gruppetur for 2. Birkerød. 2006
Til alle spejdere i 2. Birkerød gruppe:

I torsdags da vi var ude og gå tur ved stranden, fandt vi en flaskepost i
vandkanten. Først troede vi, at det var en død sild, men alvoren gik hurtigt
op for os, da vi så at det var flaske med et brev i. Nogen er i fare!!!

I brevet stod:

Som spejdere må vi hjælpe en sørøver i nød! Vi håber at I alle sammen vil
være med til at redde Sally og hendes skattekort, det bliver et farefuldt
eventyr!
Så mød os på Birkerød station fredag den 24.marts kl.18.00 (Husk at
spise aftensmad hjemmefra).
Vi forventer at eventyret er slut søndag den 26.marts kl.13.00 på
Birkerød station. 150kr til proviant betales til din leder sammen med
tilmelding senest søndag den 12.marts 06.

Spejder hilsner fra Bilbo og Kiwi

Tilmelding til årets gruppetur for 2. Birkerød.
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Navn:……………………………………………..

Kommer : ______ Har betalt 150kr: ______ Kommer ikke: ______

S.O.SS.O.SS.O.SS.O.SS.O.S.
Jeg er blevet taget til fange af John Silver, og han kræver at jeg udleverer
min fars gamle skattekort, men jeg nægter! –det skattekort har været i
familien siden min tip oldefar stjal det fra Johns tiptipoldefar! Det er mit!!!
Hvis han ikke får det inden fredag den24.03.06 kl20 vil han lade mig gå
planken ud!
Hjælp mig og I vil blive belønnet til jeres dages ende!

Splitte mine bramsejl, Sørøver Sally



3

Tillykke siger vi alle til :

Æressiden

DEADLINE
Stof til næste blad

senest
den 15. i måneden før

INDLÆG
sendes til

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

Fødselsdage - februar

6. Sikker 21 år (13 spejderår)
9. Batcha 9 år (0 spejderår)
11. Elming 35 år (21 spejderår)
12. Sika 10 år (2 spejderår)
16. Ulla (Tikki) 39 år
17. Rikke (Fia) 25 år
25. Pernille (Måne) 29 år
26. Mandla 10 år (1 spejderår)

Cathrine (Snus) 20 år
27. Nicoline (Sol) 13 år
28. Andreas H. 17 år (9 spejderår)
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Birkerød Ulve
H. Chr. Engelsens Flok1.

Hej Ulve

Nu er vi godt i gang med at tage årets første mærke: “Ud i naturen”. Vi har
lavet en stjernehimmel med os selv som himmellegemer og oplevet,
hvordan man kan se nogle stjernetegn hele året rundt og andre kun i
perioder. 10 forskellige stjernetegn har vi lært, og de skal nok blive trænet
igen senere. Og vi har hørt, hvad der skete med Orion og de syv
prinsesser. Endelig tog vi fat på savbeviset – og det endda i midt i
snedriverne.

Når man handler i Spejdersport ved juletid, kan man være heldig at møde
polarforskeren John Andersen. Han har sejlet Nordgrønland tyndt i kajak
og bl.a. haft sine små – og senere voksne - sønner med. Vi har set et
billede af hans telt, der var slået op på en grønlandsk isbræ. Grunden til at
han blev polarforsker er, at hans far var spejderleder i Holte og tog ham
med på mange spændende ture omkring Furesø og Sjælsø. Hans glæde
ved naturen stammer derfra, og han mener, at dét at være spejder er
fundamentet for et godt liv. Han er et inspirerende eksempel, som vi kan
lære noget af.

Årets første tur venter os i februar, og vi er vist alle begyndt at glæde os til
den. I skal prøve noget nyt, nemlig at gå 10 km, så I kan få mærket.
Heldigvis har Batchas mor lovet at komme med kage og varm kakao til os
under turen, så vi kan få fornyet energi til at gennemføre den.
Planlægningen er i fuld gang, specielt med fokus på hvilke film vi skal se,
når vi ligger lunt i soveposerne i Naulakha.

Til slut vil vi lige minde om årets forældremøde for hele gruppen,
grupperådet, der bliver afholdt den 27.2. kl. 19.30 i Naulakha. Vi håber at
se rigtig mange ulveforældre til mødet, hvor kursen for det kommende år
bliver afstukket.

Med ulvehilsner fra Frederik, Jacob, Kaa, Tantor og Sambur
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Birkerød
Blåmejser2.

Kære Blåmejser

Så blev det februar måned og med lidt held så falder der stadigvæk sne udenfor.

Hvis der gør det, så laver vi måske sneboldkamp eller snemænd til et af

spejdermøderne, men dette kan vi jo ikke rigtig vide på forhånd, så husk at tage

varmt tøj, vanter og vinterstøvler med hver eneste gang.

Ellers skal vi i denne måned færdiggøre det fantastiske teaterstykke, som vi

startede på at lave i januar, og som I skal opfører for jeres forældre til

grupperådsmødet d. 22 februar. En indkaldelse til dette møde kan I fortælle jeres

forældre, at de skal finde et andet sted i Bardunen, men blåmejsemødet vil i hvert

fald som altid være fra kl. 17-19, hvorefter jeres forældre kommer.

Vi, spejderledere, glæder os til at se, hvor godt teaterstykket bliver, og det er vi

sikre på at jeres forældre også gør.

Blåmejsemødet onsdag d. 15 februar er aflyst på grund af vinterferien, og husk

derudover altid at melde afbud til en af os ledere, hvis du ikke kan komme til et

spejdermøde. Vores telefonnumre står bag på Bardunen.

Spejderhilsner fra Tavi, Bimbo og Fia
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Birkerød
Gruppe1.

Invitation til spejderfest

Alle spejdere og ledere i 1. Birkerød Gruppe inviteres til

spejderfest

fredag den 17. marts 2006
fra klokken 18

i Naulakha.

Vi fejrer vores gruppes
96-års fødselsdag

Du hører nærmere om tilmelding
i næste nummer af Bardunen.

Du skal ikke betale noget for at deltage.

Program

Spisning
Underholdning

Hygge

Med spejderhilsen

Kaa
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Birkerød
Spirer2.

Kære Spirer

Så er vi kommet til februar og jeres juniorledere har bikset følgende
program sammen til jer:

6. februar – Knob
Vi skal på dette møde øve os i at lave de almindelige, de flotte og de lidt
svære knob og finde ud af hvad det er man kan bruge dem til.
Dette skal vi bruge til at lave en flot knobtavle som vi kan hænge op i
hytten til alles beundring. (det kunne jo også være at vi kunne hænge et
par knob i lamperne så vi kunne fortsætte vores lampepyntningstema :)

!3. februar – Vinterferie
Intet møde – god ferie!

20. februar – Tænkedag
Her skal vi finde ud af hvad spejdere i andre dele af verden laver og hvad
man kan gøre for at hjælpe folk der har der svært. Hvis man har et tomt
syltetøjsglas eller lignende må man meget gerne tage det med på dette
møde.
Desuden skal vi lave vores helt eget spejderpas. Hvad det skal bruges til,
finder i ud af til marts.

27. februar – Fastelavn
På dette møde skal vi holde fastelavnsfest med tøndeslagning, bid til
bollen og meget mere. Kom udklædt – Kan du gætte hvem jeg er…

Vi glæder os til at se jer
Med spire hilsen
Pippi, Fugl og Måne
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1. Birkerød
Trop

Hej Drenge!!!

Så har I alle sammen fået rygmærker på ryggen! Hvis ikke, så tror jeg vist
der er en enkelt strækker eller to, der lige skal overstås…

Så har et par stykker af de ældste i troppen tilmeldt sig apokalypseløbet,
og har indsendt foropgaven. Apokalypseløbet kalder sig Danmarks
hårdeste spejderløb, og med god grund. Løbet er nemlig ikke for
svagelige! I løbet af weekenden skal deltagerne gå mellem 30 og 50 km.
Imens bliver de jagtet af 70 jægere på cykler, der ikke er bange for at tage
hårdt fat, hvis de fanger spejdere.
Til gengæld er der nok Danmarks flotteste poster på løbet. Eksempelvis
har der på en post været gravet 50 m tunnelsystem ud, der har været
forhindringsbane under vand, der har været en post med luftakrobatik og
Odense kongrescenter har været benyttet, hvor en glasrude blev slået itu
da banditterne flygtede ud af centret og ind i en helikopter.
Alt i alt har det altid været en super fed tur, som det kun kan anbefales
alle at deltage på, hvis de er seje nok!!!

Sidste måned har I forsøgt at lave patruljehjemmesider. Endnu ved jeg
ikke hvordan det er gået, men forhåbentligt har i et produkt, der kan
komme op på nettet. Hvis ikke, har i selvfølgeligt muligheden for at
arbejde videre med jeres ideer selv.

I februar er månedens emne Pioner. Det er stadig koldt, og I har nok
stadig lyst til at være inden døre. Derfor går månedens emne ud på at
forberede det der skal forberedes, inden I skal udendørs og bygge tingene
rigtigt.
Hvis I skal ligge på en standlejr, er der en række ting der er gode at kunne
bygge. Eksempelvis skal der altid bygges et skraldespandsstativ, en
hyggeplads, et køkkenbord osv… Hvis I er af sted på en tur, hvor der er
lidt tidspres, kan det være en god ide at have planlagt hvad og hvordan I
skal bygge alle de næsten obligatoriske ting.
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1. Birkerød
Trop

Månedens emne går derfor ud på at I skal lave et leksikon til pioner, hvor I
har tegninger af alle de ting, I umiddelbart kommer ud for at skulle bruge
på spejderture. For at få en ide om mål, opgaver og lign. kan I gå ind på
Ravnsholt.dk og læse om emnet under generelle retningslinier under
fanebladet spejdere og forårsturnering.

På sidste tropsmøde blev vi enige om en ny måde at styre tilmeldinger
på. Det går ud på at PLA’erne kommer til at styre at I tilmelder og betaler
til tiden. Hvis I kommer til at betale for sent, koster det 50,- ekstra, som
går til patruljekassen. Denne kasse kan så lægge ud for sene betalinger
og kan en gang om året bruges efter patruljens eget ønske! Husk derfor
at meld tilbage og betal til tiden!

I kan altså godt glæde jer til spejder i løbet af februar. Der kommer til at
ske nogle ting.. Ikke mindst fordi udsigten til sne på tropsmødet stadig er
til stede!

Husk at læse mails jævnligt!

Datoer for Januar:

Tropsmøde onsdag  d. 1/2
Spildopkørsel lørdag   d. 4/1
PLA-tur lørdag   d. 18/2
PLA-tur søndag  d. 19/2
PLAM onsdag  d. 22/2
Grupperådsmøde mandag d. 27/2

Husk nu at melde afbud!!!

Staben
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Birkerød Trop
Tobit2.

Hej Tobitter!

Så er det blevet februar og samtlige tobitter har forhåbentlig tilmeldt
sig årets divisions-sommerlejr. Lederne er i fuld gang med
planlægningen sommerlejren – og I kan godt begynde at glæde jer!

I denne måned skal vi arbejde med hejkrapporter. Hvad er en
hejkrapport? Hvad skal den indeholde? Hvordan laver man en god
hejkrapport? Alt dette skal I blive meget klogere på i løbet af februar
måned. I Januar måned fik i mulighed for at vise jeres indlevelsesevne
i forskellige 1. hjælps situationer, og I får også bruge for at indleve jer
når I skal skrive hejkrapporter. Det gælder om at have fantasien ved
hånden, men det plejer jo ikke at være noget problem hos Jer... ☺

Vi har tropsmøde onsdag d. 1. februar. Forhåbentlig får vi besøg af
gruppens materielforvalterere Sine og Lars som vil vise os hvordan vi
passer godt på vores materiel, og vi skal gennemgå hvad der skal
være i patruljekasserne så de er klar til forårets strabadser.
PLAerne skal som altid huske at komme en time før – husk jeres PLA
mapper og jeres kalender!

Onsdag d. 22. februar er der grupperådsmøde kl. 19 i hytten hvor
jeres forældre skal komme og høre hvordan det går med gruppen.

Mange hilsner fra Staben
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Birkerød Trop
Svalen2.

Hva’ så februar?

Emnet i februar er hejk-rapport og maritale ved
ligeholdelse.

Her er så det lang tids efterspurgte digt for
Februar:  ;P

Freddie, farfar, fedest, forrygende, foråd,
forår, fredag, familie, fugle, fisk, fødselsdag,

Frankrig, fodboldstøvler, flipper, fred, flod.

KAGE! ☺
Vi har ikke lige listen klar men den kommer til at
hænge i vores fede svale-lokale! ☺

Vi ses til de hyggeligste møder! :D

Super-seje-kage-knus-og-kram
Lederen og Regenten …
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Birkerød
Gruppe1.

Gruppelederen har ordet
Kort før jul bragte de lokale medier en historie om en teaterforening i Hillerød, der
bestod af frivillige medlemmer. Foreningen havde eksisteret i mange år, og hver
sommer havde dens frivillige medlemmer opført forskellige teaterstykker på
Frederiksborg Slot til stor glæde for både dem selv og tilskuerne. Men nu var det
slut. Nu måtte foreningen nedlægges, for der manglede frivillige kræfter til at føre
den videre. Formanden for foreningen fortalte, at bestyrelsen havde gjort et ihærdigt
forsøg på at mobilisere nogle nye frivillige kræfter, men der var ingen, der havde
taget handsken op, så bestyrelsen havde med grædende hjerte besluttet, at så
måtte handsken blive liggende, for de gamle kræfter kunne ikke mere.

Denne historie satte tankerne i gang hos mig, for var den et symptom på tiden, og
kunne noget tilsvarende ske for andre frivillige foreninger? Er det såkaldte
foreningsland, som Danmark har været kendt for i mange år, ved at afgå ved en
stille død? Nogle vil sige, at det absolut er ikke sådan, mens andre vil sige, at det
faktisk er tilfældet. For mig som lægmand er det svært at sige, hvem der har ret,
men jeg synes under alle omstændigheder, at det er en nedslående tanke, at en
frivillig forening må nedlægges, fordi der ikke er frivillige kræfter nok til at føre den
videre. Naturligvis skal man ikke krampagtigt søge at holde liv i noget, der ikke er
levedygtigt, men på den anden side skal man også kæmpe for det, der er af værdi
– ikke pengemæssigt, men givende og opbyggende.

En af grundene til, at denne historie ramte mig, er naturligvis min bekymring for
den forening, som jeg er medlem af, nemlig spejderbevægelsen. Bevægelsen kan i
2007 fejre sit 100-års jubilæum – og vores gruppe kan i 2010 fejre sin 100-års
fødselsdag –, men er en så gammel bevægelse levedygtig. Den har været det i 100
år, men vil den være det i 100 år mere? Det mener jeg, for bevægelsen bygger på
et værdigrundlag, som aldrig går af mode, og som naturligt tilpasses den tid, som
bevægelsen er en del af. Jeg mener, at det at lære fremtidige generationer at tage
ansvar for sig selv og andre og samarbejde med andre er værd at holde fast i og
kæmpe for. Det er dog ikke muligt at kæmpe alene, for på et tidspunkt slipper
kræfterne op, og så må det falde, hvis der ikke er nye kræfter til at tage over, hvor
de gamle slipper.
Hvorfor siger jeg så det? Jo, det gør jeg, fordi nogle er af den opfattelse, at tingene
bare kører af sig selv i vores gruppe, og at alting bare er fryd og gammen, men det
forholder sig ikke helt sådan. Der er nogle få frivillige kræfter i gruppen, som får den
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Birkerød
Gruppe1.

til at fungere, men der er faktisk brug for mange flere, der vil påtage sig et frivilligt
og forpligtende ansvar for gruppens ve og vel. Vi har brug for flere spejderledere hos
ulvene, juniorerne og tropsspejderne, og vi har brug for flere forældre, der går aktivt
ind i arbejdet i gruppens bestyrelse og i de arbejder, som gruppen udfører i løbet af
et år. Det kan være diverse hyttearbejder eller indtægtsgivende arbejder. Arbejdet i
en spejdergruppe er frivilligt og ulønnet, men spejdernes glæde ved at lære og være
sammen er løn i sig selv. Derudover er der mange andre fordele ved at være en del
af spejdernes fællesskab.

Med ønsket om et større frivilligt og forpligtende engagement

Kaa
Find din vej, og gå den!

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

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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Birkerød
Gruppe1.

Forældremøde 2006
Spejderne i 1. Birkerød har ligesom alle andre spejdergrupper
hvert år et forældremøde, hvor vi snakker om årets gang og
udtrykker vores tanker om planer for de næste år.  Lederne har
en masse visioner, og de vil gerne have en tilbagemelding fra
forældrene på både ideer og sidste års oplevelser.
Hele bestyrelsen vil gerne have, at alle forældre deltager i dette
møde. Du har her en reel mulighed for at have indflydelse på
arbejdet i spejdergruppen .

Vi forældre har naturligvis løbende mulighed for at have indsigt i
og indflydelse på de aktiviteter, der foregår. Men først og
fremmest på det kommende forældremøde. På dette møde kan du
komme med alle dine synspunkter og få et tilbagesvar fra andre
forældre. Hvis du ønsker det, kan du også blive medlem af
bestyrelsen.

Bestyrelsen holder ca. 5 møder om året, hvor vi sammen med
lederne diskuterer og fastsætter planer for det kommende
arbejde.

Forældremødet 2006 finder sted

Mandag d. 27. februar kl. 19.30 i Naulakha
(hytten).
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Birkerød
Gruppe1.

Da mødet også er et formelt møde (generalforsamling) er der en fastsat
dagsorden:

Dagsorden
1. Valg af dirigent og referent.
2. Beretning fra gruppeledelsen.
3. Beretning fra bestyrelsen.
4. Regnskab og status for 2005.
5. Indkomne forslag.
6. Beslutninger om de kommende år:
a. Gruppens visioner for udviklingen.
b. Redegørelse for ledelsesplaner samt bestyrelsesplaner.
7. Budget for 2006.
8. Fastsættelse af antal medlemmer af bestyrelsen.
Forslag: 5 ledere, 6 forældre, 2 unge spejdere
9. Valg af bestyrelse.
Alle vælges for to år af gangen, suppleanter kun for et. Suppleanter

deltager i bestyrelsesmøderne på lige fod med øvrige
bestyrelsesmedlemmer.

10. Valg af to medlemmer til korpsrådet.
11. Valg af fem medlemmer til divisionsrådet.
12. Valg af revisor og revisorsuppleant.
13. Eventuelt.

Jeg ser frem til at se jer alle til grupperådsmødet i 1. Birkerød 2006.
Med venlig hilsen

Bestyrelsesformand 1. Birkerød
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Birkerød
Gruppe2.

Hej Alle  i 2. Birkerød
Lederne har været på ledertur i november måned. Hvor vi bl.a. snakkede
forventninger til hinanden, spejderne,  Bestyrelsen og forældrene.
På lederturen lavede vi også en handlingsplan for hele gruppen som kan
læses på de næste sider.
Vi var 12 ledere af sted i ca. 18 timer og der var også plads til lidt leg. –
“midt om natten”. Har i nogensinde prøvet at lege tegn og gæt hvor man
ikke bruger blyant men man laver en tegning med personer. Eller finde en
bold med bind for øjnene hvor nogle råber og skriger at man skal gå til
højre eller venstre.  – og ikke mindst gætte hvem der har tegnet en
tegning!!! – spørg jeres ledere om i må prøve.
Her er et par forventninger til bestyrelsen:
" Opretter udvalg til varetagelse af div. ting, så lederne ikke også skal

stå for det praktiske.
" Opretter forældre ressourceliste.

Her er et par forventninger til lederne imellem:
" Deltager i kurser.
" Bedre kommunikation.

Her er et par forventninger til forældrene:
" Støtter deres børn i at deltage i arrangementerne.
" Rigtig udmeldelse af børn pr. brev til GL.

Her er et par forventninger til Mini- , Junior-  og storspejderne
" At de rydder op efter møderne.
" At de tager ansvar for at få de nødvendige informationer ved bl.a.

tjekke mail, ringe eller læse Bardunen.

Hmm – Hvad mon forventningerne er fra forældrene og spejderne
til lederne????

Rokke
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2.Birkerød
Gruppe

DDS 2. Birkerød Gruppe Ledergruppes
handlingsplan for 2005- 2006.

Dette vil gruppeledelsen arbejde på i det kommende år.

Bedre kommunikation:
♦ Hjemmesiden ledere/spejdere. Bardunen.
♦ Bestyrelsen.
♦ Leder/leder.
♦ Forældre/spejder.
♦ Ledere.
♦ Reklame.
♦ Ressourceliste.

Lederudvikling:

♦ Kurser.
♦ Nye ledere.
♦ Rejseholdet.

Bedre fysiske rammer
♦ Bålplads
♦ Rafter og stativ
♦ Hytteudvalg under bestyrelsen
♦ Gardiner.
♦ Materialerum.
♦ Materialer.

Mange af de ovenstående ting behøver vi selvfølgelig hjælp til!!!!

Rokke
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Birkerød
Gruppe2.

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

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

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

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

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

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

Melodi: Jeg er en glad lille cowboy

Gruppesang
Sangen der kom igen



19

2.Birkerød
Gruppe



TELEFONLISTE
Ravnsholt divisions hjemmeside: www.ravnsholt.dk

m obil fastne t
Ulve flokken: ML: Lisbeth Garly  (Sambur) 22 95 16 19 45 82 46 42

ML: Søren Rye (Tantor) 22 60 06 17 45 81 15 85
MH: Frederik  Rom 40 27 26 08 45 81 52 47
MH: Jacob Johansen 29 91 56 59 45 81 34 27

Juniorflokken: JL: Rune Jørgensen (Baloo) 51 88 58 97 33 25 58 97
JA: Rolf Ingvardson (Phao) 40 88 69 59
JA: Lasse Arnsdorf Pedersen (Toomai) 61 79 04 07 45 81 04 07
JA: Mette Englev (Raksha) 40 56 04 35 45 81 31 19

Troppe n: TL: David Hansen 61 35 31 77 45 81 27 94
TA: Kris tian Dreholm 26 73 76 22 45 81 49 05
TA: Mads  Rønnest 26 22 97 21
TA: Sune Ingvardson 29 82 34 60

Mohaw k: PL: Mads  B jerregaard 51 52 31 91 45 81 31 91
PA: M ikkel Garly  Hansen 22 63 50 41 45 82 46 42

Sioux : PL: Jacob Andreas Johansen 29 91 56 59 45 81 34 27
PA: Morten Rasmussen 61 70 45 28 45 81 45 28

Birke rød Bjørne : KL: Jeppe Arnsdorf Pedersen 61 70 45 81
Birke rød Rover: KL: Rolf Ingvardson 40 88 69 59
Gruppe lede lse : GL: Jens Thygesen (Kaa) 20 11 31 14 45 82 05 60

GA: Grethe Holm 28 70 71 09 45 81 71 09
Be styre lse sform a nd: Jens Rahbek  45 82 09 54
Ka sse rer: Hanne Håkan 45 82 06 67
Matrie lm a nd: Jakob Braad 29 72 42 70 45 82 42 70
Re ngøringsa nsvarlige : Annemarie Jensen 45 81 22 70

V ibeke Lyngbye 45 81 11 14

m obil fastne t
Blå m ejser (m ini): ML: Henning Hviid (Tavi) 45 81 83 83

MA: Pernille W . Lyngbye (B imbo) 29 72 52 36
MA: Rikke Rønnes t (Fia) 51 90 12 04

Spire r (junior): JA: Natalie Strandman (Pippi) 22 16 31 11 36 44 57 03
JA: Pernille Pedersen (Måne) 51 90 19 11
JA: Tina Bonne Kris tiansen (Fugl) 25 36 34 53

Tobitten (trop): TL: Marie Jens trup (Era) 61 30 01 36
TA: Stine Dalbro Thomasen (Dumle) 22 45 07 90
TA: S igne Ravn-Højgaard (Garderobe) 25 31 96 70

Viben: PL: Laura Evald 51 55 41 58 45 81 60 90
PA: Rikke Petersen 60 12 35 37 45 81 11 21

Glente n PL: Thora W esenberg K jæ r 60 68 89 06 45 82 11 33
PA: Malene Johansen 45 81 46 95
PA: Chris tine Egå Skovbjerg 29 66 17 45 45 82 90 60

Birke rød Bjørne : KL: Camilla Mørch Pedersen (Kaska) 25 39 61 51
Gruppe lede lse : GL: Charlotte Frost (Rokke) 60 24 37 03

GA: Poul Henrik  Appelquis t (Muvin) 40 90 33 74 45 82 04 67
GA: Ulla Houmøller (Tikk i) 39 56 48 61
GA: Merete Rønberg (Smil) 51 76 62 52 44 68 40 71

Be styre lse sform a nd: Johnny  Haupt Larsen 45 81 84 24
Ka sse rer: Philip Dam 45 82 97 00
Hyttem or: Helle Larsen 45 81 83 24
Mate rie lforva lte re : Sine og Lars Jørgensen 22 57 51 57
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