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. 4

April 2007

Se flere billeder fra minidivi 2007 inde i bladet

Sommerlejr sommerlejr sommerlejr
Husk at du skal med på årets brag af en dobbelt
gruppesommerlejr
sammen med alle dine spejderkammerater i 1. Birkerød
og 2. Birkerød:
5. august - 11. august:
3. august - 11. august:
2. august - 11. august:

blåmejser, ulve, spirer & juniorer: 950 kr
tropspiger (inkl. hejk):
1200 kr
tropsdrenge (inkl. hejk):
1200 kr

Vi skal gå i Absalons fodspor, nyde lejrlivet og hygge os i
den skønne natur ved Dehnshytten ved Vordingborg.
Tilmelding til én af dine ledere samt betaling af 1. rate
450 kr. (600 kr. for tropsspejdere) på reg.nr. 5226,
konto nr. 6010818 (husk at angive spejderens navn)
SENEST den 2. april.
Vi ses da!
Mange hilsner fra
Lederne i 1. og 2. Birkerød
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Æressiden

Tillykke siger vi alle til :
Fødselsdage i april:
4.
Nils
6.
Barasingh (Theis)
7.
Chuchundra (Morten)
11. Andreas
12. Mango (Anna)
Prop (Naja)
14. Mikael
16. Mio (Camilla)
17. Trille (Signe)
21. Ulrik
24. Nico (Laura)
28. Kløver (Charlotte)
Stribe (Kathrine)
29. Dingo (Victor)
Bingo (André)

12 år
10 år
20 år
9 år
26 år
10 år
21 år
22 år
29 år
17 år
12 år
12 år
10 år
10 år

1 spejderår
4 spejderår
1 spejderår
8 spejderår
0 spejderår
13 spejderår
0 spejderår
11 spejderår
2 spejderår
19 spejderår
10 spejderår
1 spejderår
1 spejderår
2 spejderår
2 spejderår

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!
I marts måned har vi lært om livet som soldat i frømandskorpset, besøgt
Birkerød kirke og biblioteket, hørt om livet i Grønland og været på alle
tiders byløb, så nu er vi færdige med mærket “Vi og Verden”. Vi har
virkelig været vidt omkring både i kommunen og i fantasien.
Samtidig er det blevet forår og vi kan være rigtig meget udenfor til
møderne, så i de kommende måneder skal vi forberede os på årets
sommerlejr.
Vi skal gøre kniv- og øksebeviser færdige, lave mad på bål og lære om
førstehjælp.
Mandag den 23. april fejrer vi Skt. Georgsdag sammen med resten af
gruppen og 2. Birkerød.
Husk at
·

læse mails
o

melde afbud
§

klæde dig på efter vejret
·

spejderlommen skal være OK

Program for april:
Torsdag den 5.

Påskeferie

Torsdag den 12. Førstehjælp
Mandag den 23. Skt. Georgsdag
Torsdag den 26. Intet møde

4Mange hilsener Jacob, Frederik, Tantor og Lene

2.

Birkerød
Blåmejser

Kære Blåmejser
Så er marts fløjet af sted. Vi har været på pølseløb, lavet bål
kapper og I har stort set alle sammen været på jeres første
rigtige spejder tur. Nogle af jer har været på mini-divi på
spændende eventyr i brødrene Løvehjertes verden, mens
andre har været på tur sammen med resten gruppen og lært
en masse nyttige spejder tricks. Enkelte af jer har været
super seje og deltaget på begge ture.
April er måneden hvor vi igen begynder at være udenfor til alle
møder – husk varmt tøj til møderne. I skal blandt andet lære
at bruge kniv og økse, det vil derfor være godt hvis I alle har
en kniv, men der er mulighed for at låne. Derudover vil vi holde
vores første møde sammen med minierne fra 1. Birkerød:
Ulvene.
Program for april:
5.: Mødet er aflyst på grund af påsken
12.: Vi tager kniv og øksebevis
19.: Vi tager kniv- og øksebevis samt laver bål sammen med
ulvene
23.: Skt. Georgsdag – mere information følger
26.: Mødet er aflyst på grund af Skt. Georgsdag
Vi glæder os til at se jer på torsdag ☺
Husk kniv og varmt tøj!
Balou, Bom og Trille
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Mini-divi i Nangijala
Med 1. Birkerøds ulveunger og 2. Birkerøds blåmejser i eventyrland
Eventyret startede fredeligt fredag aften i krostuen på “Guldhanen”,
hvor Sofie bød velkommen med en beretning om, hvor trist livet i
Nangijala var blevet, efter Tengil og hans mænd havde taget magten.
Det var ikke længere tilladt at more sig, danse, læse bøger eller
synge. Sofie havde hørt, at der var nogle modstandsfolk et sted ude
i mørket, og hun syntes, vi skulle gå ud og slutte os til dem.
Heldigvis var de ikke ret svære at finde, for de havde vovet at tænde
et bål. Deres leder holdt en tale, hvor han opildnede til kamp. Vi sang
sange, men pludselig dukkede to meget vrede Tengil- riddere op og
opløste forsamlingen.
Lørdag samledes vi alle på markedspladsen, hvor der var boder med
tøj, bøger, kunstmaler, spåkone, mad og gøglere. Rundt omkring var
der hemmelige pladser, hvor man kunne træne til kampen, lave
skjolde, narre ridderne med sandhedsserum, signalere med armene
og lave fakler. I møllen kunne man fremstille et nyopfundet våben:
melbomber (mel i nylonstrømper), som var det eneste, ridderne vil
bukke under for. Desværre var mølleren på Tengils side, så minierne
måtte med hjælp fra møllerdrengen, smugle nogle af bomberne ud.
Pludselig dukkede et antal riddere op og begyndte at splitte
boghandlen ad. De forsamlede minier kiggede først vantro på, men
da ridderne begyndte at brænde de ulovlige bøger, brød det ulmende
oprør ud i lys lue. Der blev råbt “Ud med Tengil” og kastet mange
bøger efter ridderne (rygtet vil vide, at de har store blå mærker).
Hen på eftermiddagen dukkede frihedens hvide fane op, og slaget
kunne begynde. Kampen blev kort men meget voldsom, og ridderne
måtte hurtigt give op for overmagten. Om aftenen var der stor
middag og festen sluttede af med fakkeltog og afbrænding af Tengils
forhadte flag.
I alt deltog omkring 100 spejdere fra Ravnsholt division i eventyret.

6Lederne

Billeder fra www.ravnsholt.dk
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1.

Birkerød Juniorer
Marianne Wieses Flok

Kære juniorer
Så er vi godt i gang med aktivitetsmærket, som markerer spejderbevægelsens 100-års
jubiluæm. Vi har nu løst 8 ud af de 20 opgaver fra perioden 1907-2007, som vi skal løse
for at kunne tage mærket. Vi har således 12 opgaver og 1 goodturn-opgave tilbage, som
vi regner med at løse i de kommende måneder. De næste 12 opgaver er lidt mere
omfattende, end de første 8 opgaver var, men vi regner med, at vi når at tage mærket
inden sommerferien. Vi har derfor allerede købt mærket til jer, så det ligger klart.
Aktiviteterne er fælleskorpslige, hvilket vil sige, at aktivitetsmærket kan tages og bæres af
alle spejdere i Danmark og Sydslesvig. I vil altså kunne se spejdere fra Det Danske
Spejderkorps, KFUM-spejderne i Danmark, De Grønne Pigespejdere, Danske Baptisters
Spejderkorps og Dansk Spejder-korps Sydslesvig, når I deltager i Reload ’07, som er et
kæmpestort spejderarrangement, der finder sted den 25. august 2007 i Roskilde. Reload
’07 er ligesom aktivitetsmærket en aktivitet, der markerer spejderbevægelsens 100-års
jubiluæm. Reload ’07 skal samtidig være startskuddet til de næste 100 år i
spejderbevægelsens historie.
Råb, “Vær beredt!” – svar, “Altid beredt!”
Programmet for april ser således ud:
Torsdag den 5. april – intet møde.
Vi holder påskeferie.
Torsdag den 12. april – vandaktiviteter og klatring.
Løverne bygger tømmerflåde, mens tigrene klatrer.
Torsdag den 19. april – vandaktiviteter og klatring.
Løverne klatrer, mens tigrene bygger tømmerflåde.
Mandag den 23. april – Sct. Georgs Dag.
Vi mødes ved Naulakha klokken 18 og slutter samme sted klokken 20.
Torsdag den 26. april – skævt møde.
Vi skal se film. Vi finder i løbet af måneden ud af, hvilken film vi vil se.
Første møde i maj er torsdag den 3. maj.
Løverne har ansvaret for oprydning efter møderne i april.
Med ønsket om en måned med gule farver og tapre riddere
Kaa og Rikki
Find din vej, og gå den!
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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!

2.

Birkerød
Spirer

FORÅR, jubiiii
Jeps, nu er det helt sikkert snart sommer
vi kan mærke det,
specielt på alle Spirerne, de vil ud. Og jeg må give dem ret, nu har
vi været inde hele vinteren, nu trænger vi til sol og frisk luft.
I marts fik vi lavet vores Spirografier, en lille side om hver især, så
kender vi alle hinanden lidt bedre.
Gruppeturen er vel overstået, næste store arrangement bliver
Juniordivi 28-29 april, tilmelding til Tavi, hurtigst muligt, vi skal ud
at lege sørøvere og sove i telt, husk varmt nattøj, da det stadig kan
være koldt.
HUSK også vores sommerlejr til august, hvis I ved, I ikke kan, hører
vi det også gerne.
Endnu en gang, kunne jeg godt tænke mig en email fra alle jer
forældre, skriv til mig på henning@birkeroedderne.dk, det vil gøre
det nemmere for mig, når jeg skal have informationer ud til jer.
Sidst men ikke mindst, Stort tak til Vims aka A.K. for at træde til og
hjælpe når der er behov.
Spejderhilsener
Dumle og Tavi
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1.

Birkerød
Trop

Hej Drenge!!!
I marts og april måned afprøver vi en ny mødeform. Det betyder at vi holder
tropsmøder hver onsdag, samt at vi havde tropstur i marts som forlængelse
af møderne. Det betyder at det er vigtigt at alle kommer til alle møderne, så
vi kan få et koncentreret og sammenhængende forløb. Vi glæder os til at se
hvordan det kommer til at gå.
Det varer ikke længe før I skal af sted på Forlev på Påskekursus. Hvis ikke I
allerede har været det. Jeg håber I får en god tur, og det ved jeg I gør. Så se
at få noget godt ud af det, både med venner, veninder og at få lavet noget
godt spejderarbejde!
I april måned er der forårsturnering, som er et af forårets absolutte
højdepunkter. Det er det fordi alle divisionens ledere har brugt masser af
energi og tid på at skabe et fantastisk arrangement, hvor I har mulighed for
at udfordre jeres egne grænser sammen med jeres gode venner. Det er også
en chance for at møde alle de andre fra divisionen igen, og holde det
netværk i gang.
I maj er der ledelseskursus for de nuværende og kommende PLA’er, som
virkeligt bliver godt. I kan allerede glæde jer til at lære konkret værktøj at
kende, som kan bruges til at få patruljerne til at fungere.
Husk at læse mails jævnligt!
Datoer i April:
Tropsmøde
Tropsmøde
Forårsturneringen
PLAM
FT-evalueringsmøde
Tropsmøde

onsdag
onsdag
weekenden
onsdag
mandag
onsdag

… Og husk nu at melde afbud!!!

10 Staben

d.
d.
d.
d.
d.
d.

11/4
18/4
20-22/4
25/4
30/4
2/5

2.

Birkerød Trop
Tobit

Kære tobitter
Så er det blevet april - en måned der vil været præget af påsken,
forårsturneringen og førstehjælpskurset, som vi alle skal på.
April starter med påskeferien, og der er derfor hverken pla- eller tropsmøde
onsdag d. 4/4, selvom det er den første onsdag i måneden.
Onsdag d. 11/4 (onsdag efter påskeferien) starter det længeventede
førstehjælpskursus, som patruljelederne og assistenterne har ønsket sig, at
vi skal på. Kurset varer 12 timer og løber over fire onsdage (d. 11/4, 18/4,
25/4 og 2/5). Vi har fået en førstehjælpsinstruktør fra Røde kors til at
komme og afholde kurset for os i hytten, så I skal altså bare møde op, hvor I
plejer. Til gengæld starter kurset en time tidligere end jeres almindelig
patruljemøder, dvs. at I allerede skal komme kl. 18.
Det er super vigtigt, at man kommer til førstehjælpskurset hver eneste gang,
da man ellers ikke kan få sit diplom! Hvis man meget mod forventning
alligevel skulle blive forhindret i at komme en af onsdagene, så skal man
melde afbud til Signe.
I weekenden fra d. 20.-22. april er der forårsturnering, for dem af jer der har
tilmeldt sig. Vi ved godt, at I ikke rigtig har nogle patruljemøder op til turen,
da der er førstehjælpskursus, men vi håber at I alligevel kan få pakket jeres
patruljepasser, telte osv., og at I kan få lavet en rigtig god foropgave. Vi er
ikke i tvivl om, at I nok skal klare jer godt på forårsturneringen, og vi vil i
hvert fald krydse fingre for jer!
Hvis I endnu ikke har fået tilmeldt jer til sommerlejren, så er det om at
komme i gang, der var nemlig sidste tilmelding d. 1. april, så det kan kun gå
for langsomt. Vi i staben håber selvfølgelig på, at I alle sammen kommer
med.
/Staben
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Apokalypse
5 dejlige spejdere (Helene, Malene, Jacob, Rikke og Kirstine) tog af sted på
apokalypseløbet fredag aften, for at få en udfordrende, hård og
grænseoverskridende spejder oplevelse. Vi startede på Sydfyn hvor der var
indledning til løbet, da dette var overstået, gik vi af sted.
Der begyndte regnen at falde omkring os. Vi valgte kompasgang, og kom
igennem moser og vandhuller. På denne vandring havde vi nær mistet en gæv
spejder, men patruljen holdt modet oppe og jublen brød ud, da posten kom i
syne. 1. post fik vi hurtigt overstået, efter hurtig kreativitet, samarbejde og
chokolade. De nåede aldrig 2. post men tog direkte til 3. Der var der rigtig
fest og hvad der dertil hører. Kirstine dansede med en sumobryder, mens
især Jacob fyrede den for vildt af på scenen. Efter endnu et patrulje
opmuntring drog hele patruljen videre. Men på deres færd ventede
ondsindede jægere, som ikke gad at tømme taskerne, da regnen stadig stod
ned i stride strømme. Kilometrer længere fremme måtte vi hjælpe
fragtmænd, poppe popcorn og danse den svære dans “pop pop”. Da de var
skaffet af vejen, fandt vi et hyggeligt hus, efter flere afslag, hvor vi kunne
sove. Familien var sød og kaffe, the og frugt kom hurtigt på bordet. Vores
grej blev tørret af familien, og sovet blev der i deres havestue. Efter knap 67 timers søvn drog vi videre til Japan. Der skulle nemlig være dejligt.
Desværre er deres mad ikke det bedste, og fiskeøjne er ikke vores livret…
men videre drog vi og ville lave vores egen mad, som for øvrigt blev meget
lækker. Da mørket var faldet på, og regnen kom snigende tog de videre på
deres færd. Spejder hjælper og især på en rigtig førstehjælps post. Der holdt
de også lidt pause og benyttede den til at spise chokolade. Da de endelig kom
videre blev de mødt af nogle tysk-danskere, som var meget ondsindede og de
tog vores spisepinde. Videre til posten, hvor man skulle lave rislamper og
frøer. Her mødte vi også et herligt postmandskab og kyllinge-nudel-suppe.
Men sidste post manglede og vi måtte skynde og hvis vi ville nå det!
Efter en karateskole i en mystisk lade og et friskt forhindringsløb, (hvor vi
blev MEGET mudrede!) var vi på plads igen og snart vi vidste af det måtte vi
trækkes med nogle underlige sløve og trætte drenge. (I havde ikke klaret det
uden os! (Kirstine førte kort, og de fulgte efter)) Vi hjalp dem i mål og faldt
selv udmattede om af denne sidste anstrengelse, i vådt vejr og mudder. I en
våd sovepose, i vådt tøj. Det blev et par meget våde timer…
Vi vågnede op klokken 9 om morgenen, til dejlig morgenmad, og en
præmieoverrækkelse. Det blev en 31. Plads for vores patrulje Huuhtele.
Vi gennemførte Danmarks hårdeste spejderløb, uden slemme skader.
Skal du med næste år?
Huuhtele ☺
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Birkerød
Bjørne
Hej Bjørne!
I skrivende stund er alt sneen ved at være smeltet og ud af mit
vindue skinner solen smukt over byen. Så er foråret kommet og vi
skal ha gang i en masse spejder. Vi har allerede været igennem et
vel overstået Gilwell med et brag af et bryllup som afslutning.
Gid alle bryllupper var så sjove.
Weekenden efter stod der OL på programmet og bjørnene klare
sig dette år utrolig flot. Vi vandt stort over birkeklanen og var
kun sølle 6½ point fra at vinde over 1.Lillerød. Men alligevel: vi
tabte og 1.Lillerød har igen håneretten over os et helt år. Ikke
fordi vores placering i Bebob hjælper ... ingen gik videre. When
does this stop. Nå, nok om det. Når nu vi har fået det gode vejr så
må folks tanker begynde at bevæge sig omkring hvad de kære
bjørne skal foretage sig efter deres hi. Jeg taler selvfølgelig om
den årlige sommerlejr. Skal vi på tur i år? Eller skal vi bare blive
hjemme og kigge ud i luften? Det er jo selvfølgelig set før at en
sommerlejr blev arrangeret på en uge... er det det vi satser på?
By the way, bjørnemødet d. 1/4 bliver rigtig hyggeligt. Så kom
hvis du vil hygge. Det er jo påske ...Det var alt for nu. Mette
Jenstrup har aben. Hej hej.

P.Plys
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1.

Birkerød
Gruppe

Gruppelederne har ordet:
For nylig har jeg interviewet nogle tropsspejdere i forbindelse med, at vi arbejder med
at lave en ny folder om 1. Birkerød. Jeg spurgte nysgerrigt, hvad det er, der er så godt
ved at være spejder? De svarede, at det først og fremmest er sammenholdet: at man
lærer at holde sammen og at samarbejde, at man får gode venner, og at man hygger
sig ved lejrbålet, i teltet, og når man synger sammen. Også oplevelserne står i høj
kurs: man møder mange anderledes mennesker, når man er på ture, lejre og kurser i
Danmark og i udlandet, man ser spændende fremmede steder og prøver noget helt nyt.
Og så udvikler man sig som menneske, når man får udfordringer, lærer at tage ansvar,
løse opgaver og får pligter. Endelig nævnte tropsspejderne, at der er plads til alle, der
er noget for alle, der er humor, og “man kan være sig selv”. Spejderiet bliver ved med
at være spændende, fordi der hele tiden venter nye ture med nye temaer og nye
mennesker om det næste hjørne. Det var en inspirerende samtale, vi havde, og jeg
lærte noget nyt om det at være tropsspejder.
I april skal lederne i 1. Birkerød på weekend for at summe og diskutere, få idéer og
fastlægge rammer og indhold for det kommende års spejderarbejde. Så vi kommer
tilbage sprængfyldte af energi!
HUSK alle spejdere og ledere at sætte X i kalenderen den 23. april, der er Sct.
Georgsdag. Vi skal genopfriske det dramatiske sagn om den stakkels prinsesse, der
forhåbentligt i sidste sekund bliver frelst fra den skrækindjagende drage. Så skal vi
brænde vores dårligdomme af og dernæst hygge os og lege på tværs af grenene
sammen med 2. Birkerød.
I skal også allerede nu huske at reservere to datoer i forbindelse med
spejderbevægelsens 100-års jubilæum:
Sunrise der foregår den 1. august kl. 8.00 om morgenen, ligegyldigt om man er
spejder i Angola, Canada, Kina eller Danmark. De nærmere detaljer kommer senere.
Reload foregår i Roskilde den 25. august under mottoet “Mod på mere”. Her er alle
Danmarks spejdere (det er i alt 70.000!) inviteret på et dagløb med usædvanlige
aktiviteter rundt omkring i byen. Det bliver nok det største spejderarrangement i
Danmark nogensinde, så vi ser frem til at hele 1. Birkerød skal af sted.
Den 29. april kl. 14-17 afholder vi et arrangement ved Naulakha for drenge i Birkerød,
der har lyst til at blive spejdere. Enhver der gerne vil hjælpe til under selve
arrangementet eller med at gøre reklame for det, er mere end velkommen til at
henvende sig til Jakob eller Lars, vores formand.
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På gruppeledernes vegne, Sambur

2.

Birkerød
Gruppe

Hej alle 2. Birkerødder,
Så er det blevet april og påsken er over os. Forårssolen har nået at skinne
ned på os, og humøret stiger automatisk. Sammen med dette kommer også
alle de gode ideer og ambitioner om hvad vi som spejdergruppe kan udrette.
På vores gruppetur i marts har vi afprøvet et (for os) helt nyt koncept, så
spejderne fik mulighed for at prøve de ting af de havde allermest lyst til, og
vi fandt ud af, at det slet ikke er så svært at gøre nye ting, når bare vi er
sammen om det.
Den 23. april er det Sct. Georgs Dag, og det fejrer vi sammen med 1. Birkerød
på grunden kl. 18.30 – 20.00. Her vil der være teaterstykke og en masse
andre sjove ting, og der bliver uddelt årsstjerner.
Det er en traditionsrig dag, hvor spejdere i hele landet mindes Sct. Georg der
slog dragen ihjel og takkede nej til prinsessen og det halve kongerige! Efter
dette arrangement mødes tropsspejdere, seniorer og ledere fra begge
grupper til lidt hygge, så vi kan lære hinanden bedre at kende.
April er også måneden hvor korpset udbyder kursus for ledere, og vi glæder
os til at høre hvad vores ledere får med hjem af inspiration og nye ideer fra
denne weekend – der er nemlig rigtig mange af vores ledere der gerne vil
udfordre sig selv og lære mere. Alt sammen til gavn for gruppen og det
daglige arbejde!
Til sidst vil vi minde om at møderne nu er udendørs, og praktisk tøj efter
vejret derfor er nødvendigt!
Forårs- og påskehilsner fra jeres to gruppeledere
• • • • • • • • og • • • • • • • •

P.S.

Referatet fra 2. Birkerøds grupperådsmøde kan læses på hjemmesiden
www.2birkerod.dk
De underskrevne originaler findes hos formand Poul-Henrik Appelqvist.

P.P.S Kan du gætte hvad prikkerne står ovenfor står får og skrive det på et
flot tegnet/hjemmelavet påskeæg? Det er månedens konkurrence.
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TELEFONLISTE
Ravnsholt Divisions hjemmeside: www.ravnsholt.dk

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: Jakob Braad
Gruppeledelse:
GL: Lisbeth Garly
GA: Grethe Holm
Lars W . Nissen
Bestyrelsesformand:
Lene Junker W iberg
Kasserer:
Jens Rahbek
Hytte (vedligeholdelse)
Annemarie Jensen
Hytte (udlån) +
(annemariejensen@pcnetkom.dk)
rengøringsansvarlig:
Vibeke Lyngbye
Rengøringsansvarlig:
Mads Rønnest
Matrielmand:

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
40 41 62 65
22 95 16 19
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

45
45
45
45

82
82
81
81

46
06
34
52

42
67
27
47

45 82 42 70
45 82 46 42
45 81 71 09
45 81 60 09
45 82 81 13
45 82 09 54
28 59 57 53 45 81 22 70
45 81 11 14
26 22 97 21

mobil
2. BIRKERØD GRUPPE - www.2birkerod.dk
MA: Karen Marie Leffers (Bom)
28 79 85 45
Blåmejser (mini):
MA: Tina Bonne Kristiansen (Fugl)
25 36 34 53
MA: Signe Dyrberg
28 49 59 99
JL Henning Hviid (Tavi)
Spirer (junior):
JA: Stine Dalbro Thomasen (Dumle)
22 45 07 90
TL: Marie Jenstrup (Era)
61 30 01 36
Tobitten (trop):
TA: Rikke Rønnest
51 90 12 04
PL: Rikke Sofie Petersen (Trunte)
60 12 35 37
Svalen:
PA: Kirstine Berg Jørgensen (Fniller) 26 13 65 88
PL: Simone Porsborg Hansen
23 29 29 79
Glenten
PA: Christine Egå Skovbjerg
29 66 17 45
KL: Camilla Mørch Pedersen (Kaska) 25 39 61 51
Birkerød Bjørne:
GL: Pernille W ürtz Lyngbye
29 72 52 36
Gruppeledelse:
GL: Pernille Pedersen (Måne)
51 90 19 11
Poul-Henrik Appelqvist (Muvin)
40 90 33 74
Bestyrelsesformand:
Philip Dam
Kasserer:
Mette Palm (mette.palm@get2net.dk)
Hyttemor:
Sine og Lars Jørgensen
22 57 51 57
Materielforvaltere:

fastnet

45 81 83 83

45 81 11 21
45 81 65 89
45 82 90 60

45 82 04 67
45 82 97 00

