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Gruppesommerlejr til Vordingborg
- for alle spejdere i 1. og 2. Birkerød

På årets sommerlejr skal vi sammen tilbringe en uge i middelalderens tegn.
Vi skal lave våben, smykker, udklædning, bannere, en middelalderborg og en
katapult. Derudover skal vi forberede os til en ridderturnering, og så skal vi
selvfølgelig også til en rigtig ægte middelalder-festmiddag.

Absalon, som de fleste af jer sikkert kender fra julekalenderen “Absalons
Hemmelighed”, er faktisk vokset op i Vordingborg, inden han drog til
København og byggede Absalons Borg, der den dag i dag stadig ligger under
Christiansborg. Så vi skal selvfølgelig bruge en dag på at besøge Absalons
Vordingborg og se et ægte middelaldertårn – nemlig Gåsetårnet.
Ulve, Blåmejser, Spirer og juniorer tager af sted mod Dehnshytten ved
Vordingborg søndag d. 5. august om formiddagen, mens tropsspejderne, der
skal på hejk, tager af sted før. Tropsdrengene fra 1. Birkerød tager således
af sted på hejk torsdag d. 2., mens tropspigerne fra 2. Birkerød tager af sted
fredag d. 3.
Alle kommer samlet hjem igen lørdag d. 11. august om eftermiddagen.

Det koster 950 kr. at komme med på sommerlejren (tropsspejderne skal dog
betale et mindre tillæg på 250 kr. for den hejk, som de skal på inden).
Betalingen kan ske i to rater, hvor 1. rate på 450 kr. (600 kr. for
tropsspejdere) skal betales senest d. 2. april, mens 2. rate på 500 kr. (600
kr. for tropsspejdere) skal betales senest d. 1. juni. Alternativt kan begge
rater betales samlet d. 2. April.
Pengene for sommerlejren skal indbetales på reg.nr. 5226, konto 6010818, og
det er vigtigt, at man husker at mærke indbetalingen med spejderens navn.

I de kommende numre af Bardunen samt på gruppernes hjemmesider vil I få
mere at vide om sommerlejren, så husk at følge med begge steder og spørg
endelig jeres leder, hvis der er noget, som I er i tvivl om.
Vi håber selvfølgelig at rigtig mange spejdere har lyst til at komme med på
sommerlejren.

Middelalder-hilsner fra lederne i 1. og 2. Birkerød
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Tilbagemelding skal ske til en af dine ledere SENEST den 2. april.

Jeg ______________________ , som er _________________ i _____ . Birkerød
  ____ vil gerne med på sommerlejr til Vordingborg ☺ Og skal nok minde mine
forældre om løbende at læse om sommerlejren i Bardunen!
  ____ kan desværre ikke komme med 
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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 i marts
1. Lars Nissen 52 år 1 spejderår
2. Trunte (Rikke) 16 år 8 spejderår
3. Numa (Anders) 9 år 0 spejderår
4. Smil (Merete) 36 år 26 spejderår
6. Tavi (Henning) 39 år 1 spejderår
6. Kim Roland 35 år 25 spejderår
8. Nadia 40 år 1 spejderår
11. Tumle (Sofie) 9 år 0 spejderår
15. Mads B. 17 år 7 spejderår
16. Chip (Helene) 13 år 4 spejderår
25. Darzee (Martin) 15 år 6 spejderår
26. Krølle (Rebecca) 14 år 6 spejderår
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Birkerød Ulve
H. Chr. Engelsens Flok1.

Hej Ulve!

Vi er kommet rigtig godt i gang med “Vi og Verden”. Vi har besøgt
brandstationen, spist mongolske hoshur, amerikanske pandekager
og indonesisk ristaffel, vandret en laaaaaaaaaang tur i Stavnsholt
og Bistrup, holdt Tænkedag og spillet et huskespil om korpset,
gruppen og det at være spejder.

Nu skal vi gøre det færdigt her i løbet af marts måned, hvor vi
blandt skal på rundvisning i Birkerød kirke, have besøg af en
familie, der har boet i Grønland og slutte af med et byløb.

I marts skal vi også på den traditionsrige mini-divi, så sæt
allerede nu kryds i kalenderen den 16. – 18. marts. Husk vi skal ud
og hjælpe brødrene Løvehjerte med at bekæmpe den onde ridder
Tengil. Nærmere information følger.

Fredag den 23. marts skal vi alle sammen fejre gruppens
fødselsdag og også her følger en indbydelse.

Der bliver ikke så mange egentlige ulvemøder, men hold godt øje
med din e-mail, for vi kan blive nødt til at ændre planer med kort
varsel.

Program for marts:
Torsdag den 1/3 Intet møde
Torsdag den 8/3 Besøg i Birkerød kirke
Torsdag den 15/3 Intet møde
Fr/lø/sø den 16-18 Mini-divi
Torsdag den 22/3 Grønland
Fredag den 23/3 Spejderfest
Torsdag den 29/3 Byløb

 Mange hilsener Jacob, Frederik, Tantor og Lene
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Birkerød
Blåmejser2.

Kære Blåmejser

Så er vi nået til marts!! Denne fantastiske forårsmåned
startede med det “Det store pølseløb” hvor I viste hvor
godt I havde fået styr på kort og kompas. Vi er ret
imponerede over hvor gode I har været til at lære
dette. I februar har I fået afprøvet jeres evner
indenfor kodeløsning, kuldkasse pyntning, korttegning og
meget andet.

I marts får lov til at vise jeres evner og kreativitet til at
planlægge løb for hinanden. Vi glæder os til at se hvem
der får lavet den sjoveste post. Derudover kommer
marts til at byde på masser af opgaver, i forbindelse
med at I skal tage Kniv/sav bevis.

Torsdag d. 22 marts er mødet aflyst. Til gengæld har I
mulighed for at tilmelde jer til Gruppeturen der varer
fra fredag d. 23. til søndag d. 25. Marts. Vi håber
selvfølgelig at I alle kommer med.

Vi glæder os til at se jer fulde af fest og farver på
torsdag ☺

Balou, Fugl, Bom og Trille
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Birkerød Juniorer
         Marianne Wieses Flok1.

Kære juniorer
Endnu engang er dagene bare fløjet afsted... Måske skyldes det, at februar er
årets korteste måned, at der har været en hel uges vinterferie midt i måneden, at
måneden har været pakket med anderledes møder, eller at der har været en god
blanding af det hele. Heldigvis er vi fløjet med og er landet sikkert. Et højdepunkt
fra februar var, da vi var ude at se med DSB, og I tog kontrollørerne med storm.
Det var dejligt at se, at I og de hyggede jer med at besvare de mange spørgsmål
om banen sammen. Et andet højdepunkt var, da vi den 22. februar – BP’s
fødselsdag – tog spejderarmbånd på for sammen med vores spejderkammerater
over hele landet at markere vores fællesskab og båndet mellem os.

En ting, der glæder os meget, er, at I selv har givet udtryk for, at I
har lyst til at erhverve det aktivitetsmærke, som markerer 100-året
for spejderbevægelsens start på Brownsea Island i England. For at
få mærket skal vi løse opgaver fra spejderbevægelsens 4 x 25 år og
gøre en indsats for vores lokalsamfund. Den sidste del kaldes for
goodturn. Vi får 5 point for hver opgave, vi løser, og vi skal løse 5
opgaver inden for hver af de 4 perioder. Vi skal altså samle 100
point i alt og have løst mindst én goodturn-opgave.

Aktiviteten hedder “Mod på mere…”, og det har I med al ønskelig tydelighed vist,
at I har. Vi regner med, at vi kan nå at tage mærket i dette halvår, hvorfor vi har
valgt at lægge opgaverne ind i vores allerede planlagte aktiviteter. Vi forventer
således at løse 2-3 opgaver fra perioderne på hvert møde og at løse goodturn-
opgaven ved at deltage aktivt i opsætningen og nedtagningen af boderne til Bistrup
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Birkerød Juniorer
         Marianne Wieses Flok1.

Sommerfest samt i vagten ved Sct. Georgs Gildets kræmmermarked.
“Du er på vej. Du søger vejen. Du finder vejen. Du går på vejen. Vejen, som BP
byggede. Vejen, som du bygger videre på. Vejen, som du går på. Du er på vej.
Dvæl en stund ved milepælene undervejs! Du har mod på mere!”

Programmet for marts ser således ud:
Torsdag den 1. marts – orientering.
Ground Positioning System (GPS). Vi skal lære at bruge GPS, når vi bevæger os
i terrænet. Mødet foregår både inde og ude.

Torsdag den 8. marts – skævt møde.
Warhammer. Da vi skal spille på dette møde, varer det til klokken 22. Husk at
medbringe jeres egne warhammer figurer!

Torsdag den 15. marts – orientering.
Skattejagt med GPS. Vi får hjælp til jagten fra et par ivrige skattejægere. I får
nærmere besked om mødestedet på e-mail.

Torsdag den 22. marts – vandaktiviteter.
Vi skal ud at svømme. Vi mødes ved Birkerød Svømmehal. Husk badetøj,
svømmebriller og håndklæde!

Fredag den 23. marts – spejderfest.
Vi fejrer 1. Birkerød Gruppes 97-års fødselsdag. Invitation udsendes på e-mail.

Torsdag den 29. marts – vandaktiviteter.
Vi skal ud at svømme. Vi mødes ved Blovstrød Svømmehal. Husk badetøj,
svømmebriller og håndklæde!

Første møde i april er torsdag den 12. april. Der er intet møde torsdag den 5. april
på grund af påskeferien. Tigrene har ansvaret for oprydning efter møderne i
marts måned.

Med ønsket om en måned med mod på mere
Rasmus og Kaa
Find 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!



8

Birkerød
Spirer2.

Hej Spirer

Vi har sagt velkommen til en ny juniorleder, nemlig Store Dumle og det
er vi rigtig glade for at hun vil være sammen med os.

Jeg glæder mig til tre ting:

Gruppeturen d. 23-25 marts
JuniorDivi i slutningen af april
og sidst, men absolut ikke mindst, Sommerlejren i uge 32 d. 5-11 august

Husk at sætte dem i jeres kalender og få styr på tilmelding, betaling etc.

Det ville være super hvis I alle sammen kunne sende en email til mig, på
den måde vil jeg altid kunne sende til jer, når der er noget I skal
huske eller noget der bliver lavet om.

I kan altid kontakte mig enten på SMS, TLF eller MAIL hvis der er noget
I er i tvivl om:

mob.:     40161797
tlf.:         45818383
mail:       henning@birkeroedderne.dk

Spejderhilsen
TAVI
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Gruppetur for 2. Birkerød 23.-25. marts

Kære alle spejdere i 2. Birkerød Gruppe

Så er det snart tid til vores årlige gruppetur, der igen i år går til Gurredam. I
år skal du selv vælge hvilke aktiviteter du vil være med til om lørdagen. Du
skal vælge 4 aktiviteter og skrive dem på tilmeldingsblanketten. Den
aktivitet du helst vil være med til skriver du på som nummer 1 den næste
som nummer 2 osv.
De aktiviteter du kan vælge mellem er følgende:

1) Orientering - Hvad er det nu lige man skal kunne når man bruger kort
og kompas

2) Skønhedssalon – lav og test dine egne skønhedsprodukter
3) Avanceret bålmad – udvid dine evner for kogekunst over bål.
4) Træklatring – vi skal højt op, med sikkerheden i top…
5) Gardiner til hytten – vær med til at udsmykke de nye gardiner.
6) Sæbespåneglidebane – yeheee, det bliver glat!
7) Naturen – hvad kan den egentlig bruges til?
8) Raftearbejde for begyndere
9) Pioner og kulsø
10) 10 km – tag mærket.

Praktiske oplysninger:
Vi mødes på parkeringspladsen bag ved Birkerød station fredag kl. 18.15
Alle har spist aftensmad hjemmefra, men der vil være lidt natmad når vi
kommer frem.
Turen koster 150 kr. som skal afleveres til din leder sammen med
tilmeldingen
Tilmeldingsfristen er torsdag den 15. marts
Vi regner med at være tilbage på Birkerød station søndag kl. 13.34
Alle spirer og tobitter skal selv kunne bære sine ting

Mange spejder hilsner
Lederne i 2. Birkerød

Jeg ___________________________vil selvfølgelig gerne med på gruppeturen.
Jeg er (blåmejse, spire, tobit)
_____ Kan desværre ikke komme.

Mine aktivitetsvalg er:
1) _____________ 2)_______________ 3)_______________ 4)______________
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1.Birkerød
Trop

Hej Drenge!!!

Så er det blevet forår. I hvert fald sådan helt officielt. Mon ikke den
milde vinter tager revanche og holder temperaturen nede i denne
måned, så vi kan lave noget koldt og cool spejderarbejde?

I sidste måned øvede I jer i orientering, kort og kompas, og det varer ikke
længe før I for brug for de færdigheder I har lært. Denne måneds emne
er forberedelse imod forårets spejderture, hvor I skal øve jer i blandt
andet pioner og bål. Det bliver en hyggelig måned, hvor I forhåbentligt
også får nået noget godt og spændende.

I denne måned er der spejderfest i gruppen for at fejre vores fødselsdag.
En gammel en af slagsen endda. Spejderfesten går direkte over i forårets
tropstur, som bliver rigtig god. Det bliver en udfordrende tur, men også
en tur, hvor I kommer til at lære en masse om jer selv og om hinanden. I
skal helt sikkert alle sammen tage med.

Husk at læse mails jævnligt!

Datoer i Marts:

Tropsmøde onsdag d. 7/2
Apokalypseløbet weekenden d. 16-18/3
Spejderfest fredag d. 23/3
Tropstur weekenden d. 23-25/3
PLAM onsdag d. 28/2
Tropsmøde onsdag d. 4/4

… Og husk nu at melde afbud!!!

Staben
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Birkerød Trop
Tobit2.

Kære tobitter
Så er det blevet marts. Vejret er formentlig stadig lidt ubestemmeligt, men
det skal ikke forhindre os i at tage på en hel række af spejderture og i at
starte forberedelserne til forårsturneringen i april.

Marts starter med Gilwell-turen fra d. 2.-4./3. Weekenden står i eventyrets
tegn, så det skal nok blive både spændende og udfordrende og gad vide, om
det ikke ender med en lykkelig slutning i den sidste ende?

I den følgende uge, nemlig d. 7/3, er der PLA-møde og tropsmøde, og da
månedens emne er patruljekassen, så får vi besøg af gruppens materiale-
ansvarlige, der skal lærer os at vedligeholde vores økser, save, spader osv.
Det skal nok blive sjovt og måske også lidt beskidt, så tag ikke jeres
smarteste tøj på!
D. 16.-18./3 skal nogle af de ældste tobitter på Apokalypseløbet. Der var
også nogen, der var med sidste år, og det var en kæmpe oplevelse, så vi
glæder os derfor allerede nu til at høre om årets tur! Hvis nogle af jer vil
vide mere allerede nu, så gå ind på www.apokalypse.dk.

I weekenden fra d. 23.-25./3 er der gruppetur for alle spejdere i 2.Birkerød
og som sædvanligt går turen til Gurredam. Invitationen til gruppeturen finder
I et andet sted i dette nummer af Bardunen eller på vores hjemmeside
(2birkerød.dk). Vi håber som altid, at mange af jer vil med J
Det var vist alt hvad der var på programmet i marts, men det var jo også en
hel del! Inden dette indlæg er helt færdigt, er der dog lige nogle enkelte
bemærkninger.

· For det første har vi på et tidspunkt annonceret en PLA-dag i hytten
d. 31/3. Denne dag er aflyst, da en del af PLA’erne skal på
påskekursus på Forlev.

· For det andet er det vigtigt, at I kigger HELE Bardunen igennem, da
der både er en tilmelding til gruppeturen og en tilmelding til
sommerlejren, og I skulle jo gerne tilmelde jer til begge dele!!!

Godt eventyr til dem af jer, der skal på Gilwell. /Staben
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Birkerød
Bjørne

I skrivende stund er der kun få uger til sommertiden begynder og alle vi kære
bjørne skal atter ud af vinterhiet med eller uden snottede næser ☺

Men da 1. Birkerød D. 28/2 fik besøg af frømandskorpset vil en bjørn her gerne
fortælle om de 4 ½ år i hjemmeværnet og om den uddannelse der medførte.
Jeg skrev kontrakt med hjemmeværnet D. 23/6 2003 kort tid efter afslutningen af
angrebet i den Persiske Golf. Jeg skrev kontrakt med HJV fordi jeg gerne ville
være med til at gøre en forskel og fordi jeg også gerne ville vise, at også jeg elsker
Danmark og Dannebrog.

Generelt om HJV.

Hjemmeværnet er en frivillig organisation med over 50.000 medlemmer fordelt over
hele landet, hjemmeværnet består af: Flyver-, Hær, og Marinehjemmeværnet samt
en række specialenheder.

Hjemmeværnet blev stiftet efter 2. Verdenskrig
med erfaringer om, at civile borgere via
hjemmeværnet også kunne være med til at gøre
en forskel for deres land.

Jeg modtog flere forskellige uddannelser i
hjemmeværnet ved siden af den grundlæggende
som har en varighed af en uge.

Uddannelse og mine oplevelser i HJV.

Der er mange uddannelser i hjemmeværnet. Jeg modtog uddannelser som f.eks.
flykendning som har gjort mig I stand til at skelne mellem nationale, allieret og
fjendtlige fly og afgive melding til KSN (Kommandostation).
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Birkerød
Bjørne

P.Plys

Jeg modtog også et kursus om den nuværende terrorsituation. Ja, det er bestemt
ikke et rart emne at tale om, men det er noget som vi alle desværre er nødt til at
forholde os til. Jeg modtog følgende uddannelser/kurser i hjemmeværnet:

       Grunduddannelsen
Flykendning
Førstehjælp
Og kursus om terrorsituationen på nuværende tidspunkt

Min tid i hjemmeværnet gav mig en bred forståelse for de militære engagementer i
hhv. Irak, Bosnien og Afghanistan og sandheden er jo også, at jeg selv overvejede
at tage afsted, men det blev ved tankerne. Jeg overvejede at tage af sted fordi jeg
gerne ville være med til at gøre en forskel i nævnte lande. Det jeg også vil huske
er de gode stunder som jeg har haft med kollegaerne og det vi var fælles om. Det
er noget jeg ikke lige glemmer.

Men i november sidste år valgte jeg så at trække mig tilbage fra det militære liv;
jeg fandt ikke længere grundlag for min hjemmeværnstjeneste. Men jeg trak mig
også tilbage fordi der var en del i min vennekreds, som var bange for at miste mig
og da indså, hvad mine venner betød for mig og omvendt. Så jeg stillede mig selv
spørgsmålet: “Hvad betyder mest for dig? Hjemmeværnet eller dine venner? Svaret
var klart: Mine venner og familie. Så min afsked med HJV blev modtaget med stor
glæde. Så når jeg selv kigger tilbage på det i dag, så kan jeg kun sige at jeg selv
er glad for at have lagt mit militære liv på hylden og derved bruge min tid på de
venner og den familie jeg elsker.

Men en ting står jeg fast ved uanset hvad:
Jeg elsker Danmark og Dannebrog, hvilket jeg bliver ved med til jeg ligger i
graven.

Michael
Bjørn.

Næste bjørnemøde for marts måned er:
Søndag kl. 1930 i en af hytterne.
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Birkerød
Gruppe1.

Gruppelederne har ordet

Så er vi i gang! Grupperådet er vel gennemført, og planlægningen af
forårets og sommerens aktiviteter er i fuld sving.

Vi håber, at alle den 22. februar har vist omverdenen, at vi er spejdere
ved at bære det blå og grønne armbånd – og at mange af os på dagen har
opdaget at andre, som vi måske kender lidt til i forvejen, også er
spejdere.

Den 23. marts skal I alle sætte et stort X i kalenderen, for da skal alle
spejdere i gruppen fejre 1. Birkerøds fødselsdag. Vi har skabt en hyggelig
tradition med at feste sammen, hvor vi spiser og leger på tværs af
grenene. Sidste år så vi, hvordan en ulv godt kan besejre store, seje
tropsspejdere i stoleleg ved netop at være lille og hurtig. Han havde god
grund til at være stolt.

Årets lederweekend, der løber af stabelen 14.-15. april er også i
støbeskeen. Her vil ledergruppen fordybe sig i arbejdet med holdånd,
ambitioner og forenklede rutiner: hvor gør vi det godt i dag, og hvad kan
vi gøre endnu bedre og sjovere – både i grenene og på tværs af grenene.

Arbejdet med årets højdepunkt, sommerlejren, er også begyndt, og
invitationen findes andetsteds i bladet. Vi glæder os til sammen med alle
spejdere og ledere i 1. og 2. Birkerød at udforske det dejlige område syd
for Vordingborg, at følge i Absalons fodspor, at udfordre hinanden i nye
discipliner og at hygge os, have det sjovt og nyde lejrlivets glæder: bygge
vores lejrplads, lave mad over bål, spise slik i teltet, synge omkring bålet
og meget mere. Vi håber at se alle 1. Birkerøds spejdere til en forrygende
uge.

På gensyn til fødselsdagsfesten,
      Jakob og Lisbeth
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Birkerød
Gruppe2.

Kære spejdere og forældre i 2. Birkerød

Som I nok ved, er Rokke stoppet som gruppeleder. Vi siger tusind tak for
den store indsats hun har bidraget med som leder i gruppen gennem
mange år. Det har først og fremmest været juniorgrenen der har haft
glæde af Rokke og hun har da også været juniorleder for begge de nye
gruppeledere. Senest har Rokke fungeret som gruppeleder, men har nu
valgt, at starte i en spejdergruppe tættere på hvor hun bor, hvilket er
trist for os, men forståeligt.
Dette betyder at I efter grupperådsmødet har fået ikke bare en, men hele
to nye gruppeledere! Pernille Pedersen (Måne) har været spejder i
gruppen i 19 år og har de sidste mange år været leder i enten junior- eller
tropsgrenen. Pernille Lyngbye (Bimbo) har været spejder i 2. Birkerød i 14
år, og har i mange år siddet i bestyrelsen, samt været minileder siden
2003.
Gruppelederens opgave er at sørge for at samarbejdet blandt gruppens
øvrige ledere fungerer, at gruppen har nogle overordnede mål og at sørge
for, at der er en rød tråd i gruppens spejderarbejde. Vi har valgt at være
to gruppeledere da det samlet giver os mere tid og overskud til arbejdet.

Det sidste år har vi brugt på at gøre kommunikationen udadtil og internt
bedre. Denne indsats har bl.a. ført til vores flotte hjemmeside. Vi håber
at I vil besøge den tit, der sker ofte nye ting, billeder, invitationer mm
bliver jævnligt lagt ind og man kan altid finde det nyeste nummer af
bardunen.
Vi håber på et godt kommende år med et godt samarbejde med alle jer
spejdere og forældre. Vi og vores ledere har brug for al den opbakning vi
kan få, for når der bliver vist interesse engagement bliver spejderarbejdet
automatisk bedre og bedre!

Mange spejderhilsner fra Pernille og Pernille



TELEFONLISTE
Ravnsholt Divisions hjemmeside: www.ravnsholt.dk

mobil fastnet
Ulveflokken: ML: Lene Friis 41 20 07 67 45 81 60 09

ML: Søren Rye (Tantor) 22 60 06 17 45 81 15 85
Juniorflokken: JL: Jens Thygesen (Kaa) 20 11 31 14 45 82 05 60

JA: Rasmus Rahbek 28 59 57 52 45 81 22 70
Troppen: TL: 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
TA: Mads Nilausen 22 95 63 03
TA: Sune Ingvardson 29 82 34 60

Mohawk: PL: Mikkel Garly Hansen 22 63 50 41 45 82 46 42
PA: Mathias Håkon-Mose 29 84 04 00 45 82 06 67

Sioux: PL: Jacob Andreas Johansen 29 91 56 59 45 81 34 27
PA: Frederik Rom 40 27 26 08 45 81 52 47

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

GA: Grethe Holm 28 70 71 09 45 81 71 09
Bestyrelsesformand: Lars W. Nissen 45 81 60 09
Kasserer: Lene Junker Wiberg 45 82 81 13 
Hytte (vedligeholdelse) Jens Rahbek 45 82 09 54
Hytte (udlån) + 
rengøringsansvarlig:

Annemarie Jensen 
(annemariejensen@pcnetkom.dk)

28 59 57 53 45 81 22 70

Rengøringsansvarlig: Vibeke Lyngbye 45 81 11 14
Matrielmand: Jakob Braad 40 41 62 65 45 82 42 70

mobil fastnet
Blåmejser (mini): MA: Karen Marie Leffers (Bom) 28 79 85 45

MA: Tina Bonne Kristiansen (Fugl) 25 36 34 53
MA: Signe Dyrberg 28 49 59 99

Spirer (junior): JA: Natalie Strandman (Pippi) 22 16 31 11 36 44 57 03
JA: Henning Hviid (Tavi) 45 81 83 83
JA: Pernille Pedersen (Måne) 51 90 19 11

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

Svalen: PL: Rikke Sofie Petersen (Trunte) 60 12 35 37 45 81 11 21
PA: Kirstine  Berg Jørgensen (Fniller) 26 13 65 88 45 81 65 89

Glenten PL: Simone Porsborg Hansen 23 29 29 79
PA: Christine Egå Skovbjerg 29 66 17 45 45 82 90 60

Birkerød Bjørne: KL: Camilla Mørch Pedersen (Kaska) 25 39 61 51
Gruppeledelse: GL: Charlotte Frost (Rokke) 60 24 37 03
Bestyrelsesformand: Poul-Henrik Appelqvist (Muvin) 40 90 33 74 45 82 04 67
Kasserer: Philip Dam 45 82 97 00
Hyttemor: Sigrid Kjær 45 82 52 33
Materielforvaltere: Sine og Lars Jørgensen 22 57 51 57

1. BIRKERØD GRUPPE - www.1b.dk

2. BIRKERØD GRUPPE - www.2birkerod.dk


