
Bardunen

D E T  D A N S K E  S P E J D E R K O R P S

14. årgang nr. 6 juni/juli 2006

1.  O G  2. B I R K E R Ø D  G R U P P E R

Bardunen ønsker Svalen fra 2. Birkerød  tillykke med den
flotte 1. plads i turn-out på årets forårsturnering.

Godt gået piger!!!



2

            
 
 

        
               Bistrup 

SOMMER 
  

 
Grundlovsdag  -  5. Juni  -  Birkebakken 11 

KL: 13 – 18 

Festprogram 
  KL. 13.00 Sommerfesten åbner og  
   Birkerød Harmonikaklub spiller 
  KL. 14.30 Trylleri-show  v. Klovnen Tapé 
  KL. 16.00 Birkerød folkedanserforening danser. 
  KL. 17.30 Der trækkes lod om 200 kr. på indgangs- 
   billetten. 
  KL. 18.00 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 - Pladespil – og Bøjlestangen. 

Restaurant i Gernersalen 
Entré: Voksne 10 kr. Børn 5 kr. 

fest  2006   
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Tillykke siger vi alle til :

Æressiden

Fødselsdage – juni

6. Jonas 20 år (12 spejderår)
11. Malene (Micky) 15 år
13. Johanne (Bengo) 11 år
19. Katrine (Gnist)   9 år
21. Mette Pil (Kiwi) 22 år
22. Tavi 12 år (3 spejderår)
24. Sune 24 år (x spejderår)

Anders 18 år (7 spejderår)
27. Rasmus 18 år (9 spejderår)

Fødselsdage – juli

2. Emil 21 år (13 spejderår)
8. Kasper 33 år (23 spejderår)

Caroline 11 år
9. Signe (Garderobe) 20 år
11. Iben (Erantis) 11 år
21. Nicolai 18 år (7 spejderår)
22. Tina (Fugl) 21 år
23. Sine (Snip) 32 år
26. Sheeta 12 år (6 spejderår)
29. Jesper 29 år (20 spejderår)
31. Kevin 14 år (3 spejderår)
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Birkerød Ulve
H. Chr. Engelsens Flok1.

Hej Ulve

I maj måned har der været fisketur anført af Tantor, NOB Zoo tur
sammen med juniorerne og o-løb. Endelig har vi været på en
forhåbentlig forrygende sommerlejr, hvor vi har nydt at bo ude i den
skønne, vestsjællandske natur og lært om ørneungerne,
oldtidsminderne og fredsskoven samt været på løb og fisket og sidst og
allervigtigst iflg. ulvene: har bestået ulveprøven og modtaget det flotte
ulvemærke.

Juni er årets travleste ulvemåned. Til ulvemøderne skal vi på strandtur
(1.6.) og til fællesmøde med de andre grene (husk det er onsdag 7.6.
kl. 18-21, der erstatter mødet 8.6.) og have det sjovt med at lave
besnøringer, som kan udføres i mange sværhedsgrader. Det er en
uundværlig færdighed, når man som tropsspejder skal lave større
bygningsværker med rafter – en kunstart som nogle spejdergrupper
ynder at specialisere sig i. Det sidste ulvemøde før ferien er 22.6. Det
første ulvemøde efter ferien er torsdag den 17.8. kl. 17-19???

Der er adskillelige andre sjove aktiviteter i denne måned, hvor vi har
nogle konkrete og lærerige opgaver som at uddele
informationsmateriale om 1. Birkerød ved Bistrup Sommerfest (5.5.)
og i øvrigt at bruge et passende beløb i boden “Det muntre køkken”,
som er bemandet af vores tropsspejdere! Desuden skal vi passe
parkerings- og toiletvagten på Kræmmermarkedet (10.6.). Så er det
Valdemarsdag (15.6.), hvor vi fejrer Dannebrogs fødselsdag ved en
festlig og højtidelig aften med faneoptog i Hillerød og gudstjeneste i
Frederiksborg Slotskirke. Vi skal også på tipitur i Rude Skov (17.-
18.6.).
Så trænger vi vist også til sommerferie! Rigtig god sommer til alle og
på gensyn i august, hvor vi skal tage hul på et nyt ulveår, og hvor et
par ulve skal rykke op til juniorerne.

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

Kære Blåmejser

Når I læser dette indlæg, skulle vi meget gerne være kommet hjem fra en
veloverstået sommerlejr. Solen har forhåbentlig skinnet alle dagene, vi har
nydt at sove i telt og lave mad over bål, og vi har forhåbentlig hygget os rigtig
meget.
Til de to første blåmejsemøder i juni skal vi kigge nærmere på livet i de små
vandhuller i nærheden af spejderhytten, det vil derfor være en god ide ikke
at have sit pæneste tøj på, da vi godt kan blive lidt beskidte.

I forbindelse med blåmejsemødet d. 7/6 vil vi gerne invitere jeres
forældre til at komme allerede kl. 18.30. Her vil formanden for 2.
Birkerøds bestyrelse samt nogle menige medlemmer af bestyrelsen nemlig
komme og fortælle lidt om, hvad der sker i vores spejdergruppe. Mødet vil kun
vare ca. en halv time, så I vil kunne tage hjem fra blåmejsemødet til normal tid.

Til det sidste møde inden sommerferien, nærmere bestemt onsdag d. 21/6,
vil vi endnu engang gerne invitere jeres forældre, denne gang på bålmad
og ægte spejder-hygge. Mødet vil som vanligt starte kl. 17 for alle blåmejser,
og vi vil starte med at tænde bål og gøre klar til, at forældre og søskende
kommer kl. 18.30. Vi regner med at slutte senest kl. 20, så små søskende kan
komme hjem i seng.
Da vi skal købe ind til bålmaden, vil vi gerne vide hvor mange, der kommer, og I
skal derfor tilmelde jer ved at aflevere nedenstående snip samt betale 25 kr.
pr. person (dog kan alle blåmejser spise med gratis) senest onsdag d. 14/6.
Første spejdermøde efter sommerferien er for ALLE spejdere søndag d. 20/8
kl. 16-19. Vi mødes denne dag ved hytten og jeres forældre og søskende vil
også være velkomne. En endelig invitation følger efter sommerferien.

Afleveres til blåmejselederne senest onsdag d. 14/6

Jeg ___________ har inviteret mine forældre og søskende til hygge og
bålmad onsdag d. 21/6 Kl. 18.30.
[ ] Vi vil gerne komme, og vi bliver dermed_______ personer (excl. mig). Mine
forældre har desuden husket, at betale 25 kr. pr. person
[ ] Hverken mine forældre, søskende eller jeg kan komme – desværre.

Blåmejsehilsner fra Tavi, Bimbo og Fia
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Birkerød Juniorer
         Marianne Wieses Flok1.

Hej Tigere og Løver

Så blev det Juni, og vi har overstate vores sommerlejr. Jeg er ked
af at der ikke var så mange af jer med, men dem der var med er
jeg sikker på at de havde en god tur.

I denne måned skal vi som det første have rengjort vores materiel,
og sørget for at patruljekasserne er fyldt op.

Vi skal Grillhygge den 8 og i må meget gerne tage jeres forældre
med, og den 15 er der valdemarsdag. (jeg er sikker på at Kaa
skriver om dette et andet sted i bladet.)

Til slut vil jeg håbe, at I alle tilmelder jer Colleruphus, som man
ikke må melde afbud til før man har været spejder i 20 år.

GOD SOMMERFERIE

Lasse, Rolf og Rune

DEADLINE
Stof til næste blad

senest
den 15. i måneden før

INDLÆG
sendes til

Anne Katrine Jørgensen
e-mail: bardunen@post.cybercity.dk
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Birkerød
Spirer2.

Hej solskinstøser!

Så er vi allerede nået til juni måned og I får snart sommerferie.

Tak for en rigtig sjov og hyggelig sommerlejr. Sejt gået – piger!

I denne måned har vi kun to møder:

Mandag d. 5. juni er det 2. pinsedag, så vores møde er aflyst.

Mandag d. 12. juni skal vi på nøgleløb og lege naturbingo.

Mandag d. 19. juni er det sidste møde inden ferien og vi skal sige
farvel til Ugle, Chip, Miv, Bellis og Sky som rykker op til troppen.
Så vi holder hyggemøde med bål, snobrød og hvad dertil hører.

Vi ønsker jer alle sammen en rigtig god sommerferie og glæder os
til at se jer igen til august!

For en god ordens skyld kommer der lige et par datoer for august
også –

Søndag d. 20. august er der oprykning på grunden kl. 16 – 19 (se
invitation andet sted i bladet)

Mandag d. 21. august holder vi så det første rigtige juniormøde
efter ferien (som sædvanlig fra kl. 18 – 20.)

Sommer og solskin fra Pippi, Måne og Fugl
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1.Birkerød
Trop

Hej Drenge!!!

Så er det faktisk sommer! Det betyder tid til at lege, og tid til at lave nogle
spændende spejderaktiviteter… Jeg glæder mig til sommerlejren, da jeg ved at
det bliver super hot.
Jeg er faktisk ret stolt over at have jer med til sommer. Det er ikke hver dag
man har muligheden for at have så mange venner med på tur. (Jeg taler
selvfølgeligt om dem fra staben der skal med :)  – faktisk også jer.)

Jeg er stolt over hvor gode I var på forårsturneringen. Det klarede I flot! Så I
kan bare glæde jer til næste år, og til hvilke andre ture der bliver ligeså sjove
det næste års tid.

Jeg er også stolt over den aftale vi indgik for snart en måneds tid siden. Den
gik ud på at vi skal være rimelige overfor hinanden, det vil sige at vi alle skal
melde tilbage så hurtigt som muligt, at vi alle skal deltage så meget som muligt
–fordi vi ved at vi så skaber en god sfære der betyder sjovere aktiviteter, mere
lærerige aktiviteter og ikke mindst får vi brugt vores tid på den bedst mulige
måde. Jeg håber virkeligt I vil hjælpe med at minde os selv og hinanden på
vores aftale.

Juni måneds emne er leg og spil. Det er ikke et uvæsentligt emne, og jeg har
store forventninger til at I tager jer sammen og får produceret det som vi
fortæller I skal. Det vil nemlig give mulighed for utallige sjove stunder på
sommerlejren og i tiden derefter. En gang imellem kan det faktisk betale sig at
gøre sig umage, og jeg tror dette er en af gangene.

Husk at komme til Birstrup Sommerfest og Kræmmermarked!
Husk at læse mails jævnligt og at svare på SMS-beskeder!

Datoer for Juni:
Bistrup Sommerfest mandag    d. 5/6
Gruppe Tropsmøde onsdag    d. 7/6
Kræmmermarked weekend  d. 9 -11

  Husk nu at melde afbud!!!   Staben
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Birkerød Trop
Tobit2.

Hej Tobitter,

Så er sommeren for alvor over os J Vi kan for alvor begynde nedtællingen til årets
højdepunkt : SOMMERLEJREN. Hvis I ikke allerede har været inde på
www.blidingsholm.com, så prøv det lige. Der kan I nemlig få et indtryk af, hvor det er
vi skal være på sommerlejr. Lederne i hele divisionen arbejder på højtryk i disse dage
med de sidste forberelser, og vi kan godt love et spændende program – glæd jer !
På fællestropsmødet 18/5 havde I mulighed for at mødes med divisionen og hilse på
de andre spejdere fra divisionen, vi skal på sommerlejr med, så vi håber at I glæder
jer til at skulle afsted. Det gør vi nemlig !

Program for juni :

7/6 Dette spejderårs sidste tropsmøde kl 19-21 ved hytten. PLA’erne skal huske
at komme en time før til PLA-møde, altså 18-19 (som vi plejer !)

10-11/6 Trops-kano-tur. Vi har selvfølgelig bestilt solskin hele weekenden.

Andre vigtige datoer – skriv dem allerede nu ind i jeres kalendere:

3-9/7 Sommerlejr i Sverige med divisionen

20/8 Starter vi det nye spejderår med oprykningsarrangement for alle spejdere og
forældre i gruppen. Det vil blive en hyggelig aften med grill og sjov – og
oprykning selvfølgelig. I vil modtage mere information efter sommerferien.

23/8 Første patruljemøder

8-10/9 Birkelejr på Byagerengen i Birkerød. Der er 50-årsjubilæum for fællesudvalget
der arrangerer turen. Samtidigt er det den sidste Birkelejr nogensinde så
der bliver gjort noget ud af turen!

Efter sommerferien fortsætter vi med at holde spejdermøder om onsdagen, både
patruljemøder, PLA-møder og tropsmøder. Tropsmøder er altid første onsdag
i måneden fra 19-21. PLA-møder er altid første onsdag i måneden fra 18-19
(med mindre andet er aftalt)

Staben vil ønske jer alle en rigtig god sommer! Vel mødt efter sommerferien til endnu
et spejderår.

Sommerhilsner fra Staben.

I juni måned er emnet passende forberedelse af sommerlejr.
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Birkerød Trop
Svalen2.

Hey yo i hytten og ved bålet i kanon fedt turn - out
vinder svaler! :o)

Så er teltet på plads og vi skal snart på sommerlejr.. ☺

Men først er der lige en lille kanotur, som vi glæder os vildt
meget til.

Så er der også lige en indbydelse til vores patruljetur, i har fået
en, men det kunne hænde at nogen måske havde forlagt den et
sted… heh. Så det glæder vi os også til!

Det er jo sidste gang vi skriver i bardunen dette år, og vi vil bare
lige sige at det har været hygge at være sammen med jer, og at
R-R glæder sig til næste år. Der er L-L jo i Australien…
Så vil vi bare ønske jer en super sommerferie og de 3 kommende
ture…

1000 mange varme knus og hilsner  TEAMET Laura og Rikke!

Og så lige endnu et tillykke med vores FLOTTE sløvplade til
forårsturneringen! Heh..☺

Digt:

Juni, juli
Sommer, strand,
Nyd nu solen,
Hver en mand. (kvinde).. ☺
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Birkerød Trop
Svalen2.

Yo i teltet, I super rå Svaler
Dato 23-25. juni holder vi

p-a-t-r-u-l-j-e-t-u-r
Turen kommer til at byde på masser af hygge, kage, sjov,
kage, fis, kage, ballade, kage, grin kage… hehe, ejj okay..
Så skal vi blandt andet have lavet en flot stander til vores
flotte turn-out sølvskilt, og så skal vi blive lidt sejere

til det der med rafter.
Hvis der er flere end to personer der melder afbud aflyser
vi turen da det ikke er sjovt at holde patruljetur uden
patruljen :o)
Vi sover udendørs med mindre det regner. Turen kommer til at
koste 100 kr. pr. person som betales sammen med tilmeldingen

senest d. 7 juni
Vi glæder os til at se jer!!!!

Regenten og Lederen

(skal B-I-D-E-S over)_(skal B-I-D-E-S over)

Jeg kommer      _______________       (navn) og vedlægger
100 kr.

Jeg kommer desværre ikke   _________________
og kan se frem til at blive mobbet i uendelige tider  :o)

Afleveres til enten Laura eller Rikke
(Med lige penge (o: )
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Birkerød
Gruppe1.

Gruppelederen har ordet
Jamboree er et gammelt indiansk ord, der betyder fredelig kappestrid. Baden-
Powell lånte ordet til at beskrive en stor spejderlejr, hvor spejdere fra hele
verden mødes til en fredelig kappestrid.

Siden den første verdensjamboree i 1920 har der været holdt verdensjamboree
hvert fjerde år. Tidligere har lejren været holdt så forskellige steder som Chile,
Japan, Korea, Norge og Thailand. Den 2. verdensjamboree blev holdt i 1924 på
Ermelundssletten i Danmark.

I 2007 vender verdensjamboreen tilbage til stedet, hvor det hele startede for
100 år siden, nemlig England. Således mødes 40.000 spejdere fra hele verden i
Chelmsford, Hylands Park, Essex i perioden fra den 27. juli til den 8. august
2007 for at fejre spejderbevægelsens 100-års fødselsdag, hvor de vil opleve, at
spejderånden er universel, og få venner for livet fra en helt anden verdensdel.
Temaet for den 21. verdensjamboree er “One World, One Promise”, der
udtrykker spejdernes håb for fremtiden og en bedre verden.

Fire spejdere fra 1. og 2. Birkerød Gruppe har tilmeldt sig verdensjamboreen,
ligesom én leder fra 1. Birkerød Gruppe er udtaget som leder på lejren. Knap 300
spejdere og 90 ledere fra Danmark, Færøerne og Grønland deltager i det danske
kontingent, der er så stort, at det er delt ind i 10 troppe. Kontingentets motto er
“Return of the Vikings”, hvorfor troppene er opkaldt efter de nordiske guder.
Spejderne fra 1. og 2. Birkerød Gruppe er i Heimdal-troppen sammen med
spejdere fra Allerød, Blovstrød og andre nordsjællandske byer, mens lederen fra
1. Birkerød Gruppe er medlem af det nationale hovedkvarter og tilknyttet Freja-
troppen, som er spejdere fra det indre København

Lederne mødtes første gang i begyndelsen af maj i Horsens, hvor nogle
(hovedsageligt yngre ledere) blev udpeget som tropsledere, andre (hovedsageligt
ældre ledere) som medlemmer af det nationale hovedkvarter, og atter andre
(hovedsageligt seniorer) som medlemmer af den internationale servicestab.

Lederne drøftede de opgaver, som de skal løse før, under og efter lejren, og
delte dem mellem sig. I løbet af det næste års tid mødes lederne flere gange for
at gøre status og forberede de næste skridt. Ligeledes mødes tropsstabene og
de tilknyttede medlemmer af det nationale hovedkvarter med spejderne i
troppene et par gange i løbet af efteråret 2006 og vinteren 2007, hvor spejderne
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Birkerød
Gruppe1.

 

lærer hinanden at kende og forbereder deres opgaver forud for lejren. Og der er
mange ting, der skal gøres klar, inden rygsækken kan pakkes, og kursen lægges
mod England. Mere om det senere…

“Make new friends, but keep the old!

One is silver, and the other gold.

The circle’s round, it has no end.

That’s how long, you’re gonna be my friend!”

Kaa
Find din vej, og gå den!

____________________________________________________

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

Vigtige datoer i 1. halvår 2006

Følgende arrangementer i 1. halvår 2006 er af særlig interesse for gruppens
ledere:

- Grillaften med bestyrelsen onsdag den 14. juni ved Naulakha.
- Bestyrelseskursus tirsdag den 20. juni ved Naulakha.

Reklame

Er du blot medlem, eller er du Blåt Medlem?
Klik ind på http://typo.dds.dk/medlem.html, og bliv lidt klogere!
Ring eller skriv til gruppens bestyrelsesformand, og få dit brugernavn og
adgangskode!
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Birkerød
Gruppe1.

Gruppearrangementer i 1. Birkerød Gruppe

Vigtige datoer i juni og august 2006

Der gennemføres følgende gruppearrangementer i juni og august
2006:

- Bistrup Sommerfest mandag den 5. juni fra klokken 13 i præstens have.
Troppen stiller “Det Muntre Køkken” op torsdag den 1. juni fra klokken 16 og
bemander og tager boden ned mandag den 5. juni.
Ulve og juniorer hjælper med at dele reklamer ud til kommende spejdere i
gruppen.
- Fællesmøde onsdag den 7. juni fra klokken 18 ved Naulakha.
Grenene arbejder sammen om et stort projekt.
- Sct. Georgs Gildets kræmmermarked på Byagervej i weekenden 9.-11. juni.
Troppen rejser indgangsportal torsdag den 7. juni fra klokken 18.
Alle spejdere og deres forældre hjælper på pladsen som parkeringsvagt,
toiletvagt og barvagt hele weekenden.
- Flagfest torsdag den 15. juni i Hillerød.
Alle spejdere mødes på Birkerød Station klokken 18 og forventes tilbage samme
sted omkring klokken 22. Forældre er velkomne, men betaler selv for
togtransporten.
- Gruppetur på Colleruphus i weekenden 25.-27. august.
Alle spejdere og deres forældre inviteres til sammen at opleve friluftslivet.

Følg med på gruppens hjemmeside – www.1b.dk – og din grens e-mailgruppe!

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Reklame

Er du blot medlem, eller er du Blåt Medlem?
Ring eller skriv til gruppens bestyrelsesformand, og få dit brugernavn og
adgangskode, så du kan se, hvilke data Det Danske Spejderkorps har registreret
på dig!
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Birkerød
Gruppe2.

Kære spejdere, forældre og søskende i 2. Birkerød

Traditionen tro starter vi det nye spejderår med et fælles
oprykningsarrangement i august, hvor hver gren siger farvel til
dem, der rykker op og velkommen til nogle andre.

I år mødes vi ved vores hytte søndag den 20. august kl. 16.00-
19.00. Her skal vi hygge, grille og spise sammen – og selvfølgelig
også lege, synge og afprøve spejderfærdigheder (og vi kan love
jer, at forældre og søskende også sagtens kan være med ☺)

Hver familie medbringer kød til grillen til eget forbrug, og så
sørger vi for forskelligt tilbehør. Øl og vand kan købes til
rimelige priser.

Vi glæder os til at se jer!

Sommerhilsner fra lederne i 2. Birkerød

————————————————————————————

Jeg (navn): _____________________________________

Deltager i oprykningen og tager ____ (antal) fra min familie med

Kan desværre ikke deltage:  ____

Tilmeldingen afleveres til din leder inden sommerferien



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: Lars W . Nissen 45 81 60 09
Ka sse rer: Lene Junker W iberg 45 82 81 13 
Hytte  (ve dligeholde lse ) Jens Rahbek 45 82 09 54
Hytte  (udlå n) Mette K jæ r  (mkjaer@dadlnet.dk ) 45 82 11 33 
Matrie lm a nd: Jakob Braad 29 72 42 70 45 82 42 70
Re ngøringsa nsvarlige : Annemarie Jensen 45 81 22 70

Vibeke 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 Rønnest (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
Be styre lse sform a nd: Poul Henrik  Appelqvist (Muvin) 40 90 33 74 45 82 04 67
Ka sse rer: Philip Dam 45 82 97 00
Hyttem or: Sigrid K jæ r 45 82 52 33
Mate rie lforva lte re : Sine og Lars Jørgensen 22 57 51 57
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