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Sommerlejr 2007
5. til 11. august (minier og juniorer)
3. til 11. august (2. Birkerød trop)
2. til 11. august (1. Birkerød trop)

Sommerlejren nærmer sig med raske skridt og på programmet står
aktiviteter som at lave middelaldermad, forberede turnering, lave
våben og bannere, gå på middelaldermarked, bygge blide og tage på
udflugter til den ”rigtige” middelalder.

Alle deltagere vil blive en del af en slægt på kryds og tværs af
grene og grupper og slægterne vil få flere udfordringer i ugens løb.
Nu bliver det rigtig spændende at finde ud af, om du er en Krabbe,
Svane, Lilje eller Oxe.

   Vi har modtaget nedenstående indbydelse

Der bliver selvfølgelig også plads og tid til ”almindelige”
sommerlejraktiviteter og måske svømmeture. Inden sommerferien
vil alle deltagere få en lejrbog med praktiske oplysninger som
pakkeliste, program, adresse og andre nyttige informationer.
Skulle du – mod forventning – endnu ikke have tilmeldt dig denne
store oplevelse, så tal med din leder og find ud af mulighederne.

Vi glæder os til at se dig

Til slægterne
Krabbe, Svane, Lilje og Oxe!

I og Eders familier indbydes hermed til
årets store turneringsfest, som finder
sted fredag den 10. august anno 2007

Ærbødigst
Kon gen
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Tillykke siger vi alle til :

Æressiden

Fødselsdage i juni:

1. Kell 42 år 0 spejderår
6. Miko (Jonas) 21 år 13 spejderår
11. Mikki (Malene) 16 år 7 spejderår
21. Kiwi (Mette) 23 år 10 spejderår
22. Tavi (Christoffer) 13 år 4 spejderår
24. Anders 19 år 8 spejderår
24. Bagheera (Sune) 25 år 18 spejderår
27. Rikki (Rasmus) 19 år 10 spejderår

DEADLINE
Stof til næste blad

senest
den 15. i måneden før

INDLÆG
sendes til

Anne Katrine Jørgensen
e-mail: bardunpost@gmail.com
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Birkerød Ulve
H. Chr. Engelsens Flok1.

Hej Ulve!

Der var 1, der var 2, der var 3, der var 4 og lige pludselig er vi rigtig mange
nye ulve. Hvor er det dejligt at se så mange gule tørklæder til hvert eneste
møde. Snart bliver tørklæderne byttet ud med ”rigtige” blå – vi skal lige lære
jer lidt at kende, inden I får jeres spejdernavn.

Vores første projekter var at bygge romerske stridsvogne og næste uge at
sætte dem sammen til et klatretårn. Det er lykkedes over alt forventning, hvor
mange har måske allerede til deres andet spejdermøde bygget et tårn af rafter
og besnøringer, som kan holde
til næsten 30 drenge?

Maj måned bød også på en
sheltertur: 9 nye ulve mødtes i
Naulakha en lørdag midt i maj
til en tur med oplevelser og
overnatning. Samtidig, et helt
andet sted i Birkerød, mødtes
tre ”gamle” ulve med Sambur
til et SMS-løb. De cyklede Rude
skov tynd for at finde poster,
hvorfra man kan ringe op til et
nummer og få en historie om
netop det  sted, hvor de står.
De lyttede til drabelige fortæl-
linger om røverier og barnemord, og efter en solid tur, nåede de Naulakha ved
spisetid.

De 9 nye ulve havde i mellemtiden slået telt op, snittet snobrødspinde, været
på et 5 km orienteringsløb og tændt bål. Alle var derfor sultne og spiste pasta
og kødsovs med god appetit. Bagefter gik vi ned til lejrbålet og forsøgte at
bage snobrød. Vi måtte dog delvis opgive, eftersom store mængder regn
slukkede vores lækre glødebål. Halvdelen sov i shelteren og den anden halvdel
i teltet – Tantor blev dog nødt til at sove udenfor, for ham blev der ikke lige
plads til. Næste morgen tændte vi bål igen (med 1 tændstik), så vi kunne koge
havregrød. Alle var vist godt trætte, da vi sagde farvel søndag formiddag.

De stolte bygherrer og deres værk
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Birkerød Ulve
H. Chr. Engelsens Flok1.

Til møderne fortsætter vi med mærket ”Lejrliv”, hvor vi bl.a. skal prøve at
pakke en sommerlejrrygsæk. Der bliver også tid til kniv- og savbeviser og vi
skal øve os i at tænde bål.

Husk at læse mails, for vi kan sagtens finde på at bytte lidt rundt på emnerne.
Vi er så vidt muligt udenfor, så det er vigtigt at være klædt på efter vejret.
Det er en god ide at have et krus eller en mug med.
Husk at melde afbud (gerne på mail), hvis der er et møde, du ikke kan være
med til.
Det sidste møde inden ferien er traditionen tro fyldt med overraskelser, men vi
kan allerede nu røbe, at det er noget med mad og at forældrene er velkomne
fra kl. 18.30.
Programmet for juni ser sådan ud:

Der er allerede masser af arrangementer i august: Den 1. fejrer spejdere i hele
verden Sunrise kl. 8 om morgenen. Den 5. – 11. er der sommerlejr. Den 23.
holder vi det første møde efter ferien, den 25. er der Reload i Roskilde. Den 1.
– 3. september er der gruppeur på Colleruphus. Forældre og søskende deltager
lørdag eftermiddag og aften.
Mange hilsener Jacob, Frederik, Tantor og Pudmini

Dato                          Tid          Aktivitet Emne
Tirsdag den 5.             Eftermiddag Bistrup Sommerfest
Torsdag den 7.            17 - 19          Møde Bål og patruljekasse
Fre – søn den 8. - 10.   Besked følger Parkeringsvagt
Kræmmermarked
Torsdag den 14.            17 - 19          Møde Rygsæk
Fredag den 15.            Aften           Tur Valdemarsdag
Torsdag den 21.            17 - 19          Møde Sommerafslutning

Juni måned: På Grundlovsdag er der traditionen tro sommerfest i Bistrup. Tag
din uniform på og tilbring en hyggelig eftermiddag i præstens have sammen
med din familie. Weekenden efter er der kræmmermarked på Byagerengen
(cirkuspladsen). Her er ulve og juniorer parkeringsvagter, og forældre + voksne
spejdere sælger øl. Begge arrangementer giver indtjening til gruppen, så det
er vigtigt at bakke op om dem. Valdemarsdag er en anden tradition i 1.
Birkerød. Vi sælger de små Dannebrogsflag og om aftenen drager vi i samlet
flok til Hillerød til gudstjeneste i slotskirken.
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Birkerød
Blåmejser2.

Kære Blåmejser

Så er spejderåret næsten gået. Der er faktisk kun tre møder
tilbage d. 7. juni, d.14. juni og d. 21. juni. Det er tre vigtige
møder. Uden at afsløre for meget, kan vi godt fortælle jer, at I
kommer til at få brug for alle de ting I har lært i løbet af året.

Der er hyttedag 17. juni. Her mødes vi alle fra gruppen kl. 10.00
og gør hytten fin. Der bliver sørget for frokost til alle. Læs mere
på hjemmesiden www.2birkerod.dk.

Sidste møde d.21. juni holder vi sommerafslutning sammen med
1. Birkerød. Mødet starter kl. 17 som sædvanlig, alle forældre er
meget velkomne til at komme og spise sammen med os fra kl.
18.30.

Der er ikke møder i juli eller august, men der er masser af
arrangementer for friske spejdere:
Den 1. august kl. 08.00 fejrer alle spejdere jorden rundt, at
spejderbevægelsen fylder 100 år. Læs mere på hjemmesiden.

Fra 5. til 11. august holder vi gruppesommerlejr. Hvis du ikke
har meldt dig til sommerlejren er det ved at være allersidste
udkald! Skynd dig og læs mere på hjemmesiden.

Tak for et dejligt år.

Vi glæder os til at se jer til mødet på torsdagJ
Balou, Bom og Trille
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1. Birkerøds juniorer på tømmerflådetur
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Birkerød Juniorer
         Marianne Wieses Flok1.

Kære juniorer

Så er vi nået til juni, og vi er snart fremme ved midten af året. Tiden går
hurtigt, og det gør vi også, for vi må jo følge med den.

I juni måned kommer vi heller ikke til at kede os. Som det fremgår af
programmet herunder, er dagene tæt pakket med spejderaktiviteter. Vi håber,
at I har lyst til at være med i de fleste og gerne dem alle sammen. Vi ser i
hvert fald nogle gode muligheder for at være meget sammen, knytte vores
venskabsbånd endnu tættere sammen og få nogle gode oplevelser sammen.

Maj måned bød også på gode oplevelser. Vores tømmerflåde kunne fint flyde,
og med lidt mere træning i at manøvrere flåden ville vi nok være i stand til at
komme langt omkring på den. En af oplevelserne på Furesøen blev imidlertid
lidt for spændende, hvis I spørger os, da tre af jer havnede med Kaas kano i
nogle siv ude på søen og sad fast. I klarede jer heldigvis fri ved egen hjælp, og
vi blev alle en erfaring rigere. Shelterturen til Bastrup Sø var også god med
mange elementer, der udfordrede jeres spejderfærdigheder, såsom cykelhejk,
orientering, madlavning på Trangia, båltænding og diverse prøver til
jubilæumsmærket, som nu er inden for rækkevidde. I skal tage de sidste
prøver i juni måned.

Programmet for juni ser således ud:

Fredag den 1. juni – klargøring til Bistrup Sommerfest
Vi mødes ved Bistrup Kirke kl. 16, hvor vi skal hjælpe med at tage materiel
ned fra kirketårnet og med at stille Det Muntre Køkken op i præstens have.

Søndag den 3. juni – Oak City Rally
Vi mødes ved Naulakha kl. 8 og forventer at slutte samme sted kl. 15.
Forældrehjælp søges til kørsel. Husk løbesko, gruppe T-shirt og
spejdertørklæde samt drikkedunke med indhold!

Tirsdag den 5. juni – Bistrup Sommerfest
Vi mødes kl. 18 i præstens have, hvor vi skal hjælpe med at pille Det Muntre
Køkken ned og hejse materiel op i kirketårnet. Der serveres sandwich og
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Birkerød Juniorer
         Marianne Wieses Flok1.

Torsdag den 7. juni – vandaktiviteter
Vi mødes ved Birkerød Roklub kl. 19 og sejle i kano til Holte, hvor vi spiser en
is, inden vi sætter kursen hjemover igen. Husk badetøj og håndklæde!

Lørdag den 9. juni – Sct. Georgs Gildets kræmmermarked
Vi mødes kl. 9.45 ved informationsvognen på kræmmerpladsen, hvor vi skal
hjælpe med at passe parkerings- og toiletvagten. Vores vagt slutter kl. 16,
men I er velkomne til at blive og hygge jer på pladsen.

Torsdag den 14. juni – skævt møde
Vi ved endnu ikke, hvad vi vil lave. Gode idéer er meget velkomne!

Fredag den 15. juni - Valdemarsdag
Vi mødes på Birkerød Station kl. 18 og kører til Hillerød, hvor vi deltager i
flagparade og –gudstjeneste i Frederiksborg Slotskirke. Vi forventer at slutte på
Birkerød Station kl. 22.30.

Torsdag den 21. juni – madlavning
Vi hygger os før sommerferien.

Torsdag den 28. juni – intet møde
Vi holder sommerferie.

Den første aktivitet i august er gruppesommerlejren i Dehnshytten ved
Vordingborg. I får nærmere besked om diverse praktiske forhold på e-mail.

Løverne har ansvaret for oprydning efter møderne i juni.

Med ønsket om en dejlig sommer med blødt sand mellem tæerne og grønne
blade over hovedet

Rikki og Kaa

Husk at:
– Melde afbud, når du ikke kan komme!
– Være klædt efter vejret!
– Være beredt, for det fører til noget!
– Spejderliv er friluftsliv!
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1.Birkerød
Trop

Hej Drenge!

Så er sommeren kommet. Det er varmt, det er lyst. Luften fyldes
med pollen, grillrøg og billig parfume. De unge samles om aftenen
og er sammen om bare at være. De gamle sidder udendørs og
nyder at de bare kan. Spejderne lysner op. Nu kan de gøre hvad de
vil udendørs i sommerens milde vejr. De kan sove i en shelter, de
kan gøre brug af deres pionerfærdigheder, lave bål og hvad de
ellers har lyst til.
Det er faktisk ikke så dumt. Gad vide om man ikke fik ret meget
ud af at engagere sig og gøre i stedet for blot at lade stå til. Gad
vide om det ville være sjovest, stærkest for kammeratskabet og
mest udviklende at gøre sig umage for at være aktiv sammen. Gad
vide om sommeren giver de bedste muligheder…

Der er ikke længe til sommerferien er over os, og med den følger
naturligt årets sommerlejr. Den skal vi stadig have forberedt nogle
ting til. Blandt andet skal kærrerne blive helt færdige, og vi skal
have pakket alt materiel ned, så vi er tip top klar til en god hejk.

I løbet af juni måned sker der som altid nogle traditionsrige
arrangementer:

Grundlovsdag, d. 5. juni er der Bistrup Sommerfest i præstens
have. Der skal vi stå for det muntre køkken, og vi skal som vi
plejer hjælpe med alle mulige andre sjove opgaver. Mon ikke også
det munder ud i lidt godt til maven..?
Vi skal også hjælpe med at tage boder ned fra tårnet, men det får
I en mail om.
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1.Birkerød
Trop

Der er kræmmermarked d. 8. – 10. juni og endnu en gang skal vi
bygge indgangsportal og hjælpe med parkering. Vi skal også have
lidt hjælp af jeres forældre til at passe baren. Det plejer altid at
være enormt hyggeligt, så I må gerne lokke dem en gang.

I sidste måned var flere af vores drenge på kursus i at lede
patruljer. Det håber jeg I fik meget ud af, og at I udnytter jeres
nyerhvervede viden mens den stadig er frisk i erindringen. Gerne
til lidt improviserede aktiviteter.

Juni måned håber jeg bliver fuld af impulsive indslag som is på
iscaféen, overnatning i shelteren, en fælles badetur eller andet I
kan finde på at gøre sammen. Lad nu bare idéerne strømme, og
endnu vigtigere: Få dem ført ud i livet, så I kan nyde godt af
hinandens selskab.

Datoer i Juni:

Bistrup Sommerfest tirsdag d. 5/6
Tropsmøde onsdag d. 6/6
Kræmmermarked fre-søn d. 8-10/6

… Og husk nu at melde afbud!!!

Staben
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1.Birkerød
Trop

Forlev - beretning fra en tropsspejder

Forlev er turen for tropsspejdere, hvor de tager af sted i en uge og kommer ud
og får nogen fede og hyggelige opgaver, møder nye venner og veninder, måske
finder sig en lejr-kæreste. Jeg har selv været på Forlev i år i påskeferien, for
første gang. Det var en super fed tur, og det er sådan en tur der gør at man
virkelig får lyst til at være spejder for altid.
Da jeg kom derover, og allerede efter en halv dag havde jeg mødt en masse
nye venner og veninder.

På Forlev blev vi så i alle de patruljer, der var med, delt op og sendt ud på
nogle forskellige hyggelige opgaver, hvor vi skulle arbejde hele ugen. Det
fungerede ligesom når i er i skole, vi havde frikvarterer og frokost pauser, da
klokken så blev omkring mad tid, fik vi helt fri og begyndte så, alle i lejren, at
lave aftensmad. Resten af aftenen/natten hygge man bare hvor der var mange
og bål, folk der ville og kunne blev selvfølgelig oppe hele natten, og de havde i
stedet en meget lang og træt dag, dagen efter.

I år gik opgaven ud på at vi i Sioux og andre patruljer skulle bygge en eller
flere mini-golfbaner af rafter og en masse sisal. Vi startede med at prøve at
bygge en kæmpe katapult, senere blev vi så enige om at det ikke gik. I stedet
lavede vi en ”mindre” slangebøsse som endte med at blive en meget stor bane
som fyldte en del, vi lavede skilte der til, og satte indhegning op, så folk ikke
gik ind i det område hvor der blev
skudt så der var næsten ingen risiko
for at blive skudt ned. Vores
”golfbane” blev en succes.

I hvert fald så vil jeg som den
mindste i troppen helt klart
anbefale de nye tropsspejdere at
tage med på Forlev, ligeså snart de
bliver tilbudt det!

         Christopher Wodstrup,
         1. Birkerød Sioux.
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Kære spejdere og forældre i 2. Birkerød!

Sommerferien nærmer sig, og dermed også årets store

sommerlejr. For at pakke til sommerlejren og sørge for at

teltene er i orden, mødes vi alle sammen søndag d. 17.

juni kl. 10.00 i hytten.

Spejderne skal pakke patruljekasser og telte, og imens vil

der være information om sommerlejren samt lettere

arbejde i og omkring hytten for forældrene. Bestyrelsen

sørger for mad, og vi slutter arrangementet af med at

spise frokost sammen.

Vi glæder os til at se jer,

Spejderhilsner fra 2. Birkerøds ledere og bestyrelse

S.U. senest d. 7. juni.

—————— klip ————————— klip ——————— klip —————————

Jeg ______________ kommer til hyttedag og tager _____ forældre
med.

(spejdernavn)        (antal)

Jeg ______________ kan desværre ikke komme til hyttedag.
(spejdernavn)
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Birkerød Trop
Tobit2.

Hej Tobitter,

Så blev det juni måned og dermed sommer. Måneden skal på mange måder

bruges til at forberede den kommende sommerlejr, hvilket også fremgår af

programmet nedenfor. Men derudover skal vi selvfølgelig også sige farvel til

dem af jer, som tager på efterskole efter sommerferien og som ikke skal med

på sommerlejren

Program inden sommerferien:

31/5 Fælles tropsmøde ved Furesøbad for alle tropsspejdere i divisionen. Der

er

lagt op til en rigtig sjov aften, med aktiviteter og hyggeligt samvær med

de andre tropsspejdere.

Mødet starter kl. 18.30 og slutter kl. 21.30.

1/6 Husk at 2.rate til sommerlejren på 600 kr. skal betales senest denne

dag,

hvis I ikke allerede har betalt den.

6/6 Dette er dagen for årets sidste PLA-møde og tropsmøde. Som altid varer

PLA-mødet (der kun er for patruljeledere og assistenter) fra 18-19, mens

tropsmødet varer fra 19-21. Begge dele forgår i/ved hytten. Tropsmødet

vil blive brugt på at sommerhygge samt på at forberede sommerlejren,

der

jo er lige om hjørnet.

13/6 Er der almindelige patruljemøder fra 19-21. Vi regner med, at I bruger

en

del af jeres møder (den største del) på at færdiggøre den opgave, som I

får tropsmødet… Spændende hvad der kommer til at ske!
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Birkerød Trop
Tobit2.

meget velkomne til at komme med til pakke-dagen, hvor de vil få lidt

mere information om sommerlejren.

20/6 Patruljemøde

27/6 Patruljemøde – det sidste inden ferien ☺

1/8 Sunrice sammen med 1. Birkerød. Vi fejrer spejderbevægelsens 100 års

jubilæum ved at mødes fra kl. 8 til omkring kl. 9 om morgenen.

3-11/8 Sommerlejr 2007 – det bliver sjovt! Vi tager afsted fra Birkerød station

fredag d. 3/8 omkring kl. 10 og er hjemme igen lørdag d. 11/8 om

eftermiddagen. Da de endelige togbilletter endnu ikke er bestilt, kan vi

ikke fortælle de præcise tidspunkter, men dem af jer der skal med på

lejren vil få et informationsbrev med posten i løbet af sommeren.

Program efter ferien:

22/8 Første patruljemøde efter sommerferien

25/8 Denne dag mødes alle spejdere fra hele Danmark i Roskilde for at

fejre

spejderbevægelsens 100års jubilæum. Arrangementet  hedder Reload

(www.reload07.dk), og I kan få en hel unik spejderoplevelse sammen

med

20.000 andre spejdere ved at deltage. Læs mere andet sted i Bardunen

29/8 Patruljemøde

2/9 Fælles oprykningsarrangement for alle spejdere, forældre og søskende i

2.

Birkerød. Arrangementet foregår ved hytten, og en egentlig invitation

kommer efter sommerferien.

5/9 Spejderårets første PLA- og tropsmøde.
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Birkerød
Bjørne

Hurra for Birkerød Bjørne!
Vi har netop haft behov for at få hjælp til en privat fest
hjemme hos os – med mange gæster og hvad gør man så?

Vi spørger Birkerød Bjørne, om det er noget for dem – og
det er det, siger de straks og vi blev enige om, hvad opgaven
ville gå ud på.

Dagen kommer og der gør 5 stk Bjørne også – ens påklædte
og tilsyneladende oplagte til dagens job, hvor vi starter med
en kort introduktion og fra vores første gæster er kommet ,
klarer de alle de pålagte opgaver til vores store tilfredshed.

Vore gæster var meget overvældede over den service og op-
mærksomhed, som de hele tiden var udsat for – det var en
fornøjelse at være værter.

Da sidste gæst var gået var sidste tallerken vasket og tørret
af – i hånden. Ligesom madrester m m var pakket pænt til
side.

Skulle andre have brug for en sådan hjælp, jan vi trygt anbe-
fale BIRKERØD BJØRNE.

Spejderhilsen         Ellen og Nic
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Birkerød
Bjørne

Af alligevel

At ballade betyder bjørnebørn. Bjørnene del det
det det en eller er fest. Forhåbentligt fortælle
godt grill, gør går holder hvad hvor i. I ingen jeg
jeg jeg jer! Jo jubilæumsfejringen kan kære lige
liv! Løjer med meget mit møde. Måske nogen nu.
Nu når og og og og og sjov skam skriver

sommeren.
Sommerlejr stor svine
så til ved vi vigtig!

Garda hilsen kærlig,

der er blevet ramt af
et akut anfald af
alfabetitis.
 

PS Aben har Kaput
Nina.

P.Plys
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Birkerød
Gruppe1.

1. Birkerøds gruppeledere har ordet:

Sikke en dejlig weekend, vi lige har haft, med masser af grøde i 1.
Birkerød:
- ulvene var på shelter/telt-tur ved Naulakha, og nogle var på
”mobilcykelløb” i Rude Skov
- juniorerne cyklede ud på deres sheltertur
- nogle tropsspejdere var på forweekend til verdensjamboreen, som de
skal på til sommer, og andre var på patruljeleder-kursus for PL/PA’er i
Ravnsholt Division.
- seniorerne, både nuværende og tidligere, var på Söderåsen i Sverige.
Kort sagt masser af gode friluftsoplevelser og nye erfaringer til små og
store spejdere.

Lars Kolind, erhvervsmand og stadig særdeles aktiv spejder, siger det
sådan: ”Til spejder møder man ikke op bare for at være med, men for at
lære noget, at yde noget, at opleve noget – og blive det hele
menneske”.

I slutningen af april holdt 1. Birkerød et meget velbesøgt
introduktionsarrangement for drenge i de mindre klasser. Drengene fik
nogle sjove spejderoplevelser, og forældrene fik en smagsprøve på de
færdigheder, man får som spejder. Vi glæder os til at lære de mange
nye ulve og deres forældre at kende og ser frem til et godt samarbejde.

Bestyrelsen har haft en lille delegation på besøg på DDS’ korpskontor på
Arsenaløen i København. Vi fik en rundvisning på det dejlige område og
en introduktion til, hvilke ressourcer vi kan trække på i korpset,
herunder forskellige konsulenter, en naturvejleder og en masse
informationsmateriale. Der er også mulighed for at leje mødelokaler og
værelser til overnatning på hovedkontoret.
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Så kommer der nogle vigtige datoer i juni og august måneder:
5. juni Bistrup Sommerfest. Alle opfordres til at lægge vejen forbi til en
meget hyggelig begivenhed og naturligvis prøve lykken i boden, ”Det
muntre køkken”, som vore tropsspejdere står for. Det giver indtjening
til gruppen.

8.-10. juni Kræmmermarked afholdes af Sct. Georgsgildet. Her har alle
grene opgaver at løse, og vi ser frem til, at forældrene giver en hånd
med barvagterne. Det er en hyggelig tjans, en god lejlighed til at få talt
sammen i forældre- og lederkredsen samt giver indtjening.

15. juni Valdemarsdag, hvor ulve og juniorer sælger Valdemarsflag i
Birkerød om eftermiddagen, og de ældste tager til festgudstjeneste
med vore faner i Frederiksborg Slotskirke om aftenen.

5.-11. august Sommerlejr på middelaldermanér i det skønne område ved
Vordingborg sammen med 2. Birkerød (for troppen dog med start den 3.
august).

1. august SUNRISE. Vi samles om morgenen ligesom de andre 38
millioner spejder i verden for at fejre spejderbevægelsens 100-års
fødselsdag. Vi holder traditionel fødselsdag med skattejagt og lagkage.

25. august RELOAD. Hele 1. Birkerød tager til Roskilde sammen med alle
andre spejdere i Danmark til en anderledes og sjov dag med nye,
spændende aktiviteter for at markere 100-års jubilæet.

1. august Colleruphus – den traditionelle gruppetur, hvor spejderne
tager af sted fredag og forældre og søskende støder til lørdag til fælles
aktiviteter, hyggeligt samvær, middag og et tilbageblik i billeder på
spejderåret, der er gået. Og så er vi klar til at tage fat på et nyt!

Vi glæder os til mange gode fælles oplevelser, Jakob og Sambur



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 (Rikki) 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: Jakob Braad 40 41 62 65 45 82 42 70

GL: Lisbeth Garly 22 95 16 19 45 82 46 42
GA: Grethe Holm 28 70 71 09 45 81 71 09

Bestyrelsesformand: Lars W. Nissen 45 81 60 09
Kasserer: Lene Junker W iberg 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: Mads Rønnest 26 22 97 21

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): JL Henning Hviid (Tavi) 45 81 83 83
JA: Stine Dalbro Thomasen (Dumle) 22 45 07 90

Tobitten (trop): TL: Marie Jenstrup (Era) 61 30 01 36
TA: Rikke Rønnest 51 90 12 04 

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: Pernille Würtz Lyngbye 29 72 52 36 

GL: Pernille Pedersen (Måne) 51 90 19 11
Bestyrelsesformand: Poul-Henrik Appelqvist (Muvin) 40 90 33 74 45 82 04 67
Kasserer: Philip Dam 45 82 97 00
Hyttemor: Mette Palm (mette.palm@get2net.dk)
Materielforvaltere: Sine og Lars Jørgensen 22 57 51 57

1. BIRKERØD GRUPPE - www.1b.dk

2. BIRKERØD GRUPPE - www.2birkerod.dk


