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

15. årgang nr. 1

Januar 2007

2. Birkerøds gruppetur 2006
I weekenden 23.-25. marts er der gruppetur for hele 2. Birkerød
Gruppe. Turen går som sidste år til Gurredam – og du skal
selvfølgelig med, for vi glæder os rigtig meget til at se dig! I år
kommer du til, at lave lige præcis det du gerne vil for:

Du bestemmer selv
hvilke af de mange sjove aktiviteter, du skal være med til. Kig
efter tilmeldingen i næste nummer af Bardunen, men sæt
allerede nu kryds i kalenderen!

Hilsen alle ledere i 2. Birkerød

Forældremøde i 1. Birkerød 2007
Spejderne i 1. Birkerød har ligesom alle andre spejdergrupper hvert år et
grupperådsmøde (forældremøde), hvor vi snakker om årets gang og fortæller
om planer for det næste år.
Forældremødet vil samtidig være et farvel til Kaa som gruppens
entusiastiske og engagerede gruppeleder. På mødet vil forældrene blive
præsenteret for to nye gruppeledere, som har en masse visioner og energi til
at videreudvikle gruppen.

Tirsdag d. 27. februar kl. 19.30 i Naulakha (hytten)
Dagsorden ifølge korpsets vedtægter
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

Valg af dirigent og referent
Beretning fra gruppeledelsen
Beretning fra bestyrelsen
Regnskab og status for 2006
Indkomne forslag
Beslutninger om de kommende år:
a. Gruppens visioner for udviklingen
b. Redegørelse for ledelsesplaner samt bestyrelsesplaner
Budget for 2007
Fastsættelse af antal medlemmer af bestyrelsen
· Forslag: 4 ledere, 5 forældre, 2 unge spejdere
Valg af bestyrelse
· Alle vælges for to år af gangen, suppleanter kun for et. Suppleanter
deltager i bestyrelsesmøderne på lige fod med øvrige
bestyrelsesmedlemmer.
· Rie, Henning og Vips er på valg. Rie modtager genvalg
· Hanne Wagnkilde og Per Bonne Jørgensen opstiller
Valg af to medlemmer til korpsrådet (spejdere eller ledere)
Valg af fem medlemmer til divisionsrådet (spejdere eller ledere)
Valg af revisor og revisorsuppleant
Eventuelt

Med venlig hilsen
Lars Nissen
Bestyrelsesformand 1. Birkerød
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Æressiden

Tillykke siger vi alle til :
Fødselsdage i januar:
2.
3.
6.
7.
9.
10.
22.
26.

Karibu (Emil)
Fniller (Kirstine)
Nala (Maja)
Kat (Amanda)
Dumle (Nina)
Galago (Mathias)
Bi (Simone)
Simba (Jacob)
Pil (Cecilie)
29. Jakob Braad

12 år
16 år
11 år
10 år
11 år
15 år
14 år
19 år
13 år
32 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
Det er min erfaring, at ulve ofte ikke fortæller ret meget til deres forældre, når de har
været på tur. Så her kommer nogle glimt af pudsige og gode oplevelser fra vores
hyttetur ved Bastrup Sø, der bl.a. var befolket med agenter, tyve og politifolk.
Hele spejderflokken blev firet ned i Bastrup Slotsruin fredag aften i mørket til
agenterne BP og Schyyss, fordi det var det mest sikre sted at mødes, så
tørklædetyven ikke fik fært af det. Agent BP fortalte om, hvordan tyven var undsluppet
sit fængsel på Brownsea Island i England og nu hærgede ned gennem Jylland, over
Fyn, og rygtet sagde, at han nu var kommet til Sjælland. På vejen hjemad blev der
hyggesnakket, og bl.a. Warhammer blev vendt blandt store og små spejdere.
Det var en hel sovesal, der næste morgenen summede højlydt af snak, teorier og
formodninger, da det blev opdaget, at tørklædetyven havde været på spil i nattens løb
og stjålet næsten samtlige tørklæder, fordi han ville udrydde spejderbevægelsen i
Danmark! Dog var et par enkelte spejdere så snu, at selv en udspekuleret tørklædetyv
ikke fandt deres bortgemte tørklæder.
Lørdagens agenttræning foregik i skoven, hvor der bl.a. blev trænet hemmelige koder,
aftryk af fodspor og skydefærdigheder, og hvor nogle af spejderne mødte et par
“geocatchere”, der viste os en post (selvom vi var “geomugglere”) og forklarede,
hvordan man gør.Senere arbejdede spejderne meget intenst med lange morsekoder,
der var skrevet af tørklædetyven, hvor han erklærede, at alle spejdertørklæder skal
brændes. Dét var en provokerende udtalelse!
Vi havde også en slags lederuddannelse på ulveplan for bandeledere og assistenter.
Det er nemlig udfordrende og krævende at være en god bandeleder. Vi talte lidt om,
hvad der er nemt, og hvad der er svært ved at være bandeleder og bandeassistent. Og
vores to tropsspejdere, som er hhv. patruljeleder og patruljeassistent, fortalte ulvene
om deres egen lederuddannelse, der bl.a. foregår ved ugekurser i efterårsferien. Dér
kan man bl.a. lære noget om at løse konflikter og om at evaluere forløb. Det kunne jo
være, at det kunne inspirere en og anden ulv engang. For det er bestemt ikke altid helt
nemt at skulle få hele banden til at arbejde sammen, f.eks. når banden går alene
sammen i skoven på løb.
Der var ulven, der havde grædt lidt om natten, fordi han havde en væmmelig drøm, og
dagen efter ved det “indendørs lejrbål” ved brændeovnen pludseligt og frejdigt
erklærede: “Jeg elsker spejder”! Og vi havde højtidelig ulvedåb, hvor hele flokken
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1.

Birkerød Ulve
H. Chr. Engelsens Flok

deltog, og to nye ulve aflagde ulveløftet og fik deres ulvenavne, der passer rigtig fint til
dem: Ferao og Numa.
Senere blev der leget Snigeleg i mørket, hvor hver spejder skulle anbringe en seddel
med deres navn i hver af tre gryder, der var anbragt ved siden af en flagermuselygte.
De skulle gøre det uden at blive genkendt af lederflokken, der måtte lyse kortvarigt
med lygter, når de hørte støj i mørket.
Der var en ulv, der forskrækkede lederen ved at ligge i hendes sovepose, da hun var
på vej til køjs. Så måtte lederen jo sove i ulveposen, der godt nok var en anelse for
kort, selvom lederen ikke hører til de længste! Det blev dog et begrænset tidsrum, for
da ulven vågnede for at gå på toilettet, traskede han derefter ned på sin egen plads
igen og tog sin egen pose med!
Søndag morgen blev der fundet flere spor på engen og i haven ved hytten, der
afslørede tørklædetyvens identitet med stor sikkerhed. Også fingeraftrykkene på den
knuste flaske, som tyven havde efterladt i hytten, blev kortlagt på politimæssig korrekt
vis og blev en del af bevisbyrden.
Tørklædetyven angreb pludselig i et ubevogtet øjeblik hele spejderflokken, men
naturligvis blev han overmandet og måtte beskyttes af lederne, så han ikke blev helt
maltrakteret af hårdtslående spejdere, der kastede sig over ham. Det var godt, at han
var stor og solidt bygget. Politimanden blev hidkaldt per mobiltelefon og ankom med
blåt blink og i fuldt ornat for at hente den tilfangetagne tyv, som blev vogtet nidkært af
spejderne. Og der var de to ulve, der frivilligt meldte sig til og undervejs hyggede sig
gevaldigt med at feje og vaske gulv i en stor sovesal. De måtte dog lige have en kiksepause undervejs.
Endelig fortærede vi en masse lækker og flot pyntet kage, som forældre havde bagt
(en stor tak for det), med stor appetit og velbehag efter turene i det fri. Den gode mad,
som madmødrene stod for (også en stor tak til dem), gjorde at bordene, blev støvsuget
for varm mad, og også havregrøden var et hit.
Som I kan høre, havde vi en herlig tur.
I foråret 2007 skal vi arbejde med mærkerne “Vi og verden” og “Lejrliv”. Første møde
efter juleferien er torsdag, den 11. januar. Nærmere information om mødetid- og -sted
kommer ud per mail inden mødet.
Med ulvehyl fra Frederik, Jakob, Tantor og Sambur
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Birkerød
Blåmejser

Kære Blåmejser
Nu har I været spejdere i et halvt år. Tiden er gået hurtigt – ja, vi ledere
synes den er fløjet af sted, men det gør den jo i godt selskab. I dette
første halve år har I lært mange spejderting bl.a. at binde knob, I
mestrer nu både råbåndsknob, flagknob og næsten firknob. I har lært
om spejderbevægelsen og her i december har vi arbejdet med koder, I
har bl.a. lært at løse og lyse morsekoder og læse figurkoder. Vi synes I
er nogle rigtig seje spejderkuld.
Vi har dog i denne juletid også haft tid til at hygge med højtlæsning,
tegning, brunkager og I har vist jeres evner indenfor guirlande lavning.
Jeres turn-out har I arbejdet med og vi synes at der er store fremskridt
I kuldene.
Til januar glæder vi os til at kigge på stjerner, lære om stjernebilleder,
lege (sniksnak med figurkoder) og mange andre ting, men det er en
overraskelse.
Hvem kan løse koden??
…-/..//…/./…//-/—/.-./…/-../.-/—.//-.././-.//..-./.—/./.-./-.././/.—/.-/-./..-/.-/.-.//
(og til de ekstra seje ./.-.//-.././.-.//-./—/-.-//./-.//.-../../.-../.-.././/.—./.-./.-.-/—/
.././/..//.-././-./—./—./.-./../-./—./…/.-./..-/—/—/./-//)
Glade julekram og hop
Fugl, Bom, Trille og Nissen
PS: Hvis I ikke kan løse koden skal vi nok hjælpe jer☺
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Birkerød
Spirer

Kære Spirer
Vi håber, at I er kommet godt i gang med det nye år. 2007
starter vi med et hængeparti fra december måned – vi skal
nemlig holde juleafslutning med pakkeleg, julelege og alt hvad
dertil hører. Så husk en lille gave til det første møde mandag
den 8. januar.
I januar skal vi også sige velkommen til Dumle som skal
være leder hos spirerne det næste halve år. Samtidig siger vi
farvel til Måne, som sammen med Bimbo skal til at være
gruppeleder.
Når vi har holdt juleafslutning, er det jeres tur til at komme på
banen. I skal nemlig til at planlægge et spiremøde sammen
med jeres patrulje. Så I kan godt begynde at tænke på hvilke
sjove, spændende eller udfordrende ting vi skal lave på jeres
spirermøde.
Mange Spirerhilsner fra
Tavi, Dumle og Måne
Program for januar:
8. Juleafslutning
15. Planlægning af møder
22. Fårekyllingerne holder møde
29. Bierne holder møde
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Birkerød Juniorer
Marianne Wieses Flok

Kære juniorer
Velkommen til 2007! Et nyt år med ny energi og nye muligheder. Vi håber, at I
lige som os har haft en god ferie, slappet af og ladet tankerne fare.
2007 er et ganske særligt år for os spejdere. Det er nemlig 100-året for
spejderbevægelsens oprettelse. Vi vil derfor opleve, at der vil ske en masse
aktiviteter hen over året, hvor vi fejrer 100-året. I kan følge med i, hvilke
aktiviteter der gennemføres rundt om i landet på www.spejder.dk.
I 1. halvår 2007 skal vi lave spejd med et skævt smil. Det betyder, at vi i løbet
af halvåret laver nogle aktiviteter, som er lidt anderledes, end hvad juniorer
“normalt” laver, altså skæve aktiviteter, som fremkalder smil på vores læber.
I januar måned begynder vi imidlertid stille og roligt. Vi skal nemlig lave mad og
spise sammen. De ting, som vi lægger vægt på i den forbindelse, er hygiejne,
håndtering af madvarer, bordskik og oprydning. I skal derfor ikke spise
hjemmefra, for I får rigeligt af mad og drikke til møderne – og den kommer bare
til at smage godt, for det er jo jer selv, der har lavet den!
Programmet for januar ser således ud:
Torsdag den 4. januar – intet møde.
Vi slår stadig mave efter at have spist al den gode julemad.
Torsdag den 11. januar – madlavning.
Madlavningen foregår indendørs.
Torsdag den 18. januar – madlavning.
Madlavningen foregår indendørs.
Torsdag den 25. januar – madlavning.
Madlavningen foregår udendørs.
Første møde i februar er torsdag den 1. februar.
Tigerne har ansvaret for oprydning efter møderne i januar måned.
Med ønsket om mange
kulinariske oplevelser
Rasmus & Kaa

8Find din vej, og gå den!

Husk:
- At melde afbud, når du ikke kan komme!
- At være klædt på efter vejret!
- At være beredt, for det fører til noget!
- At spejderliv er friluftsliv!

1.

Birkerød
Trop

Hej Drenge!
Så er juletiden forbi og vi skal starte i skole igen. Jeg håber det har været en herlig ferie med
masser af spejderaktiviteter (f.eks. at brænde store ting af nytårsaften), og at I er blevet
begavede med spejderagtige gaver til jul (hvad skulle højtiden ellers handle om?).
Desværre betyder januar også at jeres tropsleder må tale igen, efter 14 dages fuldstændig
talepause efter sin stemmeoperation. Så begynder han nemlig at fortælle at I skal lave
noget, hvad I skal lave og også hvordan i skal gøre det.
Det næste halve år vil vi forsøge at gøre tingene lidt anderledes end vi har gjort tidligere. Vi
har nogle væsentlige ændringer, så vi alle sammen kan lave noget bedre spejderarbejde. Vi
vil ændre på månedens emne, så det bliver mere tidssvarende, og så det forhåbentligt bliver
sjovere. Alt dette vil I blive introducerede for til tropsmødet i februar, hvor jeg håber I alle
sammen vil komme.
Januar er også måneden hvor de ældste spejdere skal forberede sig til Apokalypseløbet, der
er et af de fedeste spejderløb der arrangeret i Danmark. Vi glæder os til at se deres
foropgave, som afgør om de skal afsted.
I slutningen af vinteren og i starten af foråret skal vi have gang i nogle spændende
aktiviteter. Vi skal ud og nyde at det er koldt og at den danske natur kan være ret
spændende om vinteren. Vi skal også ud og udfordre os selv, så vi kan lære mere om det at
være sammen og hvordan vi hjælper hinanden med at klare os bedre.Husk derfor god
beklædning til at være udendørs hver gang I tager til spejder.
Det er vigtigt at I alle sammen husker hvilke aftaler vi har lavet sammen. F.eks. det der står i
tropsfolderen, som kan hentes på hjemmesiden. Der står at I skal være til at få fat på og at I
vil deltage. Så skal vi nok sørge for spændende spejderarbejde når vi er sammen.
Husk også på at i er patruljer, der arbejder sammen, og at PLA’erne skal arbejde sammen
med patruljen og ikke blot undervise eller fortælle hvad de andre skal gøre. Hjælp lige
hinanden med at lave alle tingene sammen i stedet.
Husk at læse mails og SMS!
Datoer for Januar:
Tropsmøde
Køudsalg i spejdersport
PLAM
Tropsmøde

onsdag d. 3/1
torsdag d. 18/1
onsdag d. 31/1
onsdag d. 7/2

Husk nu at melde afbud!!!

Staben
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Birkerød Trop
Tobit

V

ær hilset ærede Søskendeskab, med andre ord, Kære Glenter!

Vi håber og formoder, at De har fået en flot og glamourøs start på dette nye
mulighedsrige og eventyrlige år 2007.
I får hermed Glenternes formidable jule- og nytårstale! Læs den højt for Dem selv og
eventuelt Deres familie, venner og andetsteds fra bekendte, med en højtidelig, og
dermed meget passende, Tone. Forstil Dem, deres PL og PA nydeligt klædt I smukke,
elegante og glamourøse gallakjoler, den ene med briller, den anden med champagne og
konditor kransekage i hånden.
Vi startede det sidste meget begivenhedsrige år, anno 2006, med et langstilket glas
champagne og at måtte sige på gensyn til en meget højt elsket, æret og savnet
syndebuk og patrulje medlem. Vi nævner ingen navne, men sender Vores Aller venligste
tanker til Christiane, som er strandet på en Øde Ø (også kaldt Efterskole, sådan en for
unge eventyrlystne), men tiden ville vise at vi skulle se nærmere til hende før året var
omme.
Efter dette var Vi meget spændte på, hvilke nye ansigter Vi ville få lejlighed til at sige
velkommen til, og ikke mindst om disse nye personager ville leve op til Vore høje krav
og endnu højere forventninger. Vi forberedte os i særdeles god tid, for at byde dem
passende velkommen og give Dem det rette førstehåndsindtryk, kun for derefter at
spolere det på det groveste. Det lykkedes også at arrangere en overdådig velkomst til
Vore kære, og nu elskede, nye medlemmer! De viste sig at være: Iben den tapre og
godhjertede (Thi dette er ikke alle i patruljen), Tea den selskabelige og snaksaglige
(det var måske også derfor at Hun faldt så godt ind i Vort selskab), og ikke mindst
Laura den utrolig hyperaktive (dette er Vi andre skam også, det er slet ikke det, hun er
det bare af en helt særlig og sjælden kaliber). Uden den kære og lige som alle Jer
andre, elskede Laura, var rundestraf aldrig blevet indført til Vort elskværdige og ærede
selskab.
Til Vor store tilfredsstillelse, levede de fuldt ud op til Vore høje krav og endnu højere
forventninger. Smuk præstation, især af Iben den tapre og godhjertede. Vi håber ikke
Jeres maver plagede jer for meget, da I langt om længe vendte hjem til Jeres
velfortjente silkepuder og dundyner.
Vi håber at I mener Jeres hårde, men retfærdige, PL og PA klarede det, og stadig
klarer sig godt, da De også er nye inde for Deres hverv. Det er også derfor at De bruger
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Birkerød Trop
Tobit

andre arrangementer som Vi i fællesskab skal deltage i. Da I jo allerede på nuværende
tidspunkt er gået glip af en masse skønherlige ture, selskaber og arrangementer med
mere.
I starten var I sky og generte, men hurtigt kom I ud af Jeres skald, og blev en del af
Vores tæt knyttede og begivenhedsrige fællesskab. Sammen fandt Vi også hurtigt det
fælles idol, den højt ærede Bruno; Ridder af låge oplukning, som Vi et smukt alter til
ære for, har indviet. Som der I skrivende stund, pryder Vore lille og indbydende
patruljerum, og giver det en helt speciel charme, hygge, aura og udstråling.
I årets løb, har vi også øvet morsekoder og kortsignaturer, dette gav naturligvis pote,
også I den grad. Dog mødte vi en del modvind undervejs og senere hen. Men det vil Vi
komme nærmere ind på senere i denne korte og præcist formulerede jule- og
nytårstale!
Hårdt lagde vi ud med det traditions fyldte Efterårsarrangement, hvor vi genså
bekendte fra nær og fjern, men savnede Vore nye medlemmer mere end en del. Vi
regner dog stadig med at se Jer alle til den overvældende og nøje planlagte Gilwell tur.
Dette er en tur hvor I vil stifte en masse nye ven- og bekendtskaber, samt få mere end
én grænseoverskridende oplevelse med os I allerede kender og de nye ansigter som Vi
tidligere nævnte.
Tilbage til Efterårsarrangementet. Vi sprang bravt ud i det, og efter en knap så
vellykket søgen efter poster, satte Vi os tilrette på Vores dertil egnede Popoer, og
skønsang en masse kvæder. Deri blandt “In the Shadows” af de nymodens trubadurer
The Rasmus. Denne sang har nu dannet grundlag for Vores nyskrevne Glimrende,
Glitrende Glente sang, som Vi har store planer for.
For at afrunde året, var Vi på en velorganiseret Juletur som Vi nød i fulde drag, nogle
visitter I de forskellige Glente-hjem, og ikke mindst en skønherlig patruljetur hvor Vi
alle savnede Jer der til stor ærgrelse og sorg ikke mødte op.
Vi glæder os til et nyt år i selskab med alle de dejlige Glente personager. Hermed
hæver Vi atter Vore glas, for at udbringe en skål i champagne, for endnu et godt år i
Glentens tegn. Vi håber ligeledes at I har nydt dette år og længe ventede Bardun indlæg
fra Glenten. Lad det kommende år blive lige så fortryllende som det Vi nu har trådt ud
af!
Mange varme hilsner i denne kolde og dunkle Vintertid, fra Jeres hengivende PL og PA.

11

2.

Birkerød Trop
Tobit

Kære tropspiger
Velkommen til 2007 – året hvor spejderbevægelsen har 100 års
jubilæum, og hvor der derfor kommer til at ske en hel masse
udover det sædvanlige! Dette vil I komme til at høre meget mere
om i årets løb…
Året starter lige på og hårdt med PLA- og tropsmøde onsdag d. 3
januar. Som altid startet PLA-mødet kl. 18, mens tropsmødet
starter kl. 19 og varer til kl. 21. På PLA-mødet skal vi i
forlængelse af tropsmødet i december snakke om patruljetrivsel,
og om hvordan det går i patruljerne. På tropsmødet skal vi
gennemgå reglerne for hygiejne, når man laver mad i naturen, og
vi skal desuden snakke om, hvilke kriterier som maddommerne på
for eksempel forårsturneringen bedømmer jeres mad ud fra.
Derudover skal vi lave noget spiseligt sammen - dog ikke
aftensmad, så I skal have spist hjemmefra.
Resten af møderne i januar er almindelig patruljemøder, som
jeres patruljeledere og assistenter arrangerer, så husk at melde
afbud til dem, hvis I ikke kan komme på et møde.
Det var vist alt for januar. Vi glæder os til at se jer alle sammen
til tropsmødet d. 3.
Spejderhilsner fra staben
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Birkerød
Bjørne

ÅÅÅÅÅÅh mit stakkels hoved.
Det var en hård, men dejlig nytårsfest med mine
bamsede venner...
Det larmer så meget, når mine poter rammer tasterne.
Jeg håber det er gået væk til næste måned

P.Plys
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2.

Birkerød
Gruppe

Fastelavn og Grupperådsmøde
Kære alle spejdere, søskende og forældre i 2. Birkerød
Onsdag den 21. februar fra kl.18 – ca. 20.30 er hele familien inviteret til
spejdermøde.
Aftenens program:
18 – 19 – spiser vi alle sammen i vores hytte, vi sørger for maden og det vil
være muligt at købe drikkevarer. Det er også her alle spejdere får det
ganske særlige spejderarmbånd, der er lavet i forbindelse med, at
spejderne fylder 100 år i år. Vi vil også fortælle lidt om hvordan de 100 år
skal fejres – i gruppen, i Danmark og i hele verden.
kl. 19. tager alle spejdere og deres søskende til fastelavnsfest i
nabohytten. Der vil være tøndeslagning og en masse sjov – alle er
naturligvis klædt ud.
Når spejderne er taget til fest, er alle forældre sammen med gruppens
ledere, og bestyrelse inviteret til grupperådsmøde. Grupperådsmødet er
gruppens årlige generalforsamling, hvor man kan høre om arbejdet i
gruppen. Det er også her gruppens bestyrelse vælges. Der vil blive
udsendt en dagsorden for dette møde.
Vi glæder os til at se jer alle til en hyggelig aften
Tilmelding senest 1. februar
Mvh gruppens ledere og bestyrelse
---------------KLIP-----------------KLIP--------------KLIP--------------KLIP----------------Jeg______________ Kommer til fastelavnsfest

14og tager_______________ søskende og ________________forældre med

2.

Birkerød
Gruppe

MÅNEDENS KONKURRENCE
Nu er det nytår (eller i hvert fald et nyt år), og
sørme om ikke også Bardunen ÆÆÆÆÆLSKER
nye år!!!!
Denne måneds konkurrence går ud på at lave et
digt om det at være spejder. Det må være kort
eller langt, rime eller lade være, men det skal
selvfølgelig handle om spejdere og spejderliv.
I kan aflevere enkeltvis eller i patruljer - på
opslagstavlen i det store rum i hytten - husk at
skrive navn på!
God fornøjelse
VINDER:
Vinderen af sidste måneds jule-spejder-tegnekonkurrence blev Kamille (Freja), som er junior.
Hun blev trukket som vinder ud af de 15
tegninger, der var med i konkurrencen.
TILLYKKE!!!
Du får din præmie af dine ledere på et af
møderne i januar.
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TELEFONLISTE

Ravnsholt Divisions hjemmeside: www.ravnsholt.dk

mobil
41 20 07 67
22 60 06 17
20 11 31 14
28 59 57 52
61 35 31 77
26 73 76 22
26 22 97 21
22 95 63 03
29 82 34 60
22 63 50 41
29 84 04 00
29 91 56 59
40 27 26 08
61 70 45 81
40 88 69 59
20 11 31 14
28 70 71 09

fastnet
45 81 60 09
45 81 15 85
45 82 05 60
45 81 22 70
45 81 27 94
45 81 49 05

1. BIRKERØD GRUPPE - www.1b.dk
ML: Lene Friis
Ulveflokken:
ML: Søren Rye (Tantor)
JL: Jens Thygesen (Kaa)
Juniorflokken:
JA: Rasmus Rahbek
TL: David Hansen
Troppen:
TA: Kristian Dreholm
TA: Mads Rønnest
TA: Mads Nilausen
TA: Sune Ingvardson
PL: Mikkel Garly Hansen
Mohawk:
PA: Mathias Håkon-Mose
PL: Jacob Andreas Johansen
Sioux:
PA: Frederik Rom
KL: Jeppe Arnsdorf Pedersen
Birkerød Bjørne:
KL: Rolf Ingvardson
Birkerød Rover:
GL: Jens Thygesen (Kaa)
Gruppeledelse:
GA: Grethe Holm
Lars W. Nissen
Bestyrelsesformand:
Lene Junker Wiberg
Kasserer:
Jens Rahbek
Hytte (vedligeholdelse)
Annemarie Jensen
Hytte (udlån) +
(annemariejensen@pcnetkom.dk)
rengøringsansvarlig:
Vibeke Lyngbye
Rengøringsansvarlig:
Jakob Braad
Matrielmand:

45 81 11 14
40 41 62 65 45 82 42 70

2. BIRKERØD GRUPPE - www.2birkerod.dk
MA: Karen Marie Leffers (Bom)
Blåmejser (mini):
MA: Tina Bonne Kristiansen (Fugl)
MA: Signe Dyrberg
JA: Natalie Strandman (Pippi)
Spirer (junior):
JA: Henning Hviid (Tavi)
JA: Pernille Pedersen (Måne)
TL: Marie Jenstrup (Era)
Tobitten (trop):
TA: Stine Dalbro Thomasen (Dumle)
TA: Signe Ravn-Højgaard (Garderobe)
PL: Rikke Sofie Petersen (Trunte)
Svalen:
PA: Kirstine Berg Jørgensen (Fniller)
PL: Simone Porsborg Hansen
Glenten
PA: Christine Egå Skovbjerg
KL: Camilla Mørch Pedersen (Kaska)
Birkerød Bjørne:
GL: Charlotte Frost (Rokke)
Gruppeledelse:
Poul-Henrik Appelqvist (Muvin)
Bestyrelsesformand:
Philip Dam
Kasserer:
Sigrid Kjær
Hyttemor:
Sine og Lars Jørgensen
Materielforvaltere:

mobil
fastnet
28 79 85 45
25 36 34 53
28 49 59 99
22 16 31 11 36 44 57 03
45 81 83 83
51 90 19 11
61 30 01 36
22 45 07 90
25 31 96 70
60 12 35 37 45 81 11 21
26 13 65 88 45 81 65 89
23 29 29 79
29 66 17 45 45 82 90 60
25 39 61 51
60 24 37 03
40 90 33 74 45 82 04 67
45 82 97 00
45 82 52 33
22 57 51 57

45 82 46 42
45 82 06 67
45 81 34 27
45 81 52 47

45 82 05 60
45 81 71 09
45 81 60 09
45 82 81 13
45 82 09 54
28 59 57 53 45 81 22 70

