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Bardunen er et gruppeblad for spejdere og forældre i 1. Birkerød Gruppe 
Deadline: Den 15. i måneden før Redaktør: Anne Katrine Jørgensen, bardunpost@gmail.com
Forsidefoto: DM i sæbekasseløb 2012, Rasmus Rahbek. Layout: Rasmus Rahbek

Bardunen er på gaden igen
  Anne Katrine, redaktør

Tekniske problemer hos redaktøren har desværre gjort 
udgivelsen af Bardunen temmelig ustabil de seneste måneder. 
Nu skulle de være løst - med uvurderlig hjælp fra især Rasmus 
og Anders Rahbek. Tak!

Bardunen er derfor tilbage og klar til at modtage billeder og 
bidrag fra alle spejdere og ledere, som har noget, de gerne vil 
dele med resten af gruppen.
Skriv til bardunpost@gmail.com, så kommer dit indlæg med i et 
af de kommende numre.

De fantastiske sæbekasseracere - læs alt om deres vej til toppen på side 12-17 
og hold øje med billederne i hele bladet.

  Rasmus Rahbek
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2. Rasmus Bie Thokis 10 år   2
3. Victor Juhl 20 år   10
8. Lis Risager Tikki 42 år   0

10. Emil Englev Biju 8 år   0
12. Mikkel Hansen 22 år   10
14. Adam Brouer 17 år   10
16. Adam Jacobsen 13 år   3
17. Sophus Barlebo 13 år   5
20. Emil Emborg Kirba 10 år   1
21. Lars Albretsen Dingo 10 år   1
24. Jakob Rasmussen Mang 11 år   2
28. Julius Emborg Ibex 10 år   1
28. Christian Friis 17 år   7
30. Martin Christiansen Minaul 10 år   0
30. Matias Albretsen 13 år   3

Fødselsdage 
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Hej alle ulve!
  Ulvestaben

I hele september og de første gange i oktober har vi holdt alle 
vores møder i Vaserne. 

Vi har:
• været på sporløb og gået fem kilometer
• lavet billeder af blade og bagt snobrød
• samlet affald og lavet hyben/æblemarmelade
• lavet naturkimsleg og lært at kende forskel på persillerod, 
 hvidkål og peberrod
• bagt æbler og fundet skatte
• leget kameler i ørkenen og været i fjernsynet

Hele to indsamlinger nåede vi også at bidrage til:
Hjerteforeningen, hvor vi samlede 1461 kr. ind. De aktiviteter, der 
blev vist i fjernsynet var æbleopsamling, brændefl ytning, bilvask 
og bambusoprykning, men en hel masse af jer samlede penge 
ind før selve dagen, så det var fl ot klaret.

Spejderhjælpen, hvor vi samlede 1658 kr. ind. Det er i 
gennemsnit næsten 52 kr. per ulv – hvor er det bare suverænt. 
Selvom I måske ikke mener, at skolebøger, kladdehæfter og 
blyanter er det mest spændende i denne verden, så gør det en 
meget stor forskel for de børn, som ingenting har.

Der var forskel på, hvad de forskellige bander tjente:

 I forstår virkelig at leve op til ulveløftet:

Jeg lover at gøre mit bedste for at holde ulveloven og hver dag 
gøre en lille ting, der kan hjælpe eller glæde andre!

Panter Dovendyr Slanger Flodheste
1067 208 220 163
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Nu skal vi så til noget helt andet og alligevel…

I hele november skal vi leve ligesom huleboernes klan, men 
heldigvis i området omkring Naulakha. For at huleboerne kunne 
overleve, var sammenhold og samarbejde nødvendigt, ilden 
uundværlig og jagt og naturkendskab vigtig. 

KALENDER
November

1. : Huleboernes klan

8.: Intet møde 
fordi vi skal med Huleboernes klan på

9. - 11.: weekendtur

15.: Huleboernes klan

22.: Huleboernes klan

29.:  Superhemmelige
juleforberedelser

Lige et par datoer til ’fremtiden’:

13/12:  Juleafslutning
med forældre og søskende

2013:

23 – 24/2: Vintervandring med overnatning

8 – 12/5 : Sommerlejr på Gillastugan i Sverige

7 – 9 / 6: Minidivi
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Huleboerne havde tøj af skind og var altid varmt klædt på. Det 
skal I også være, for selvom vi er lige ved siden af Naulakha, 
er det ikke meningen, at vi skal være indendørs før til jul. Husk 
derfor ALTID at være klædt på efter vejret.

Den 9. til 11. november drager vi sammen med huleboerne ud i 
den vilde skov. I får indbydelser med hjem den 25. oktober.

Brødordning frem til jul:

01-nov 15-nov 22-nov 29-nov 06-dec
Galago x
Glip x
Paka x
Buni x
Chui x
Thuu x
Nilghai x
Barasingh x
Pukeena x
Chua x

Om at melde afbud

Ulvene får en mødeknap, når de har været til 10 møder i træk, 
men ordningen tillader, at man er væk til enkelte møder. Hvis man 
(og her er der jo i høj grad tale om ulvenes forældre) ikke melder 
afbud, tæller møderne forfra. Er man nået til møde 8 eller 9, er 
det ret ærgerligt at skulle begynde forfra igen. Dette er ulvenes 
incitament til at melde afbud.
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Hvorfor:
Der er forskellige grunde til, at det for os ledere er vigtigt, at der 
bliver meldt afbud:

 ● • hvis vi ikke ved, hvem der kommer, risikerer vi at vente 
forgæves på nogen

 ● • vi kan planlægge bedre møder

Hvordan:
Man kan melde afbud på sms til en af ulvelederne eller på mail 
til ulveleder @1b.dk. Telefonnumre fi ndes på www.1b.dk under 
minier eller bagsiden af Bardunen
Hvornår:
Så tidligt som muligt. Vær opmærksom på, at ingen af 
ulvelederne læser mails efter kl. 16 torsdag, så i virkeligheden er 
et afbud på mail efter dette tidspunkt ikke 'gyldig'. SMS afbud kan 
benyttes helt frem til kl. 17 torsdag.
Disse meget sene afbud opfylder imidlertid ikke vores ønske 
om at kunne lave så godt spejderarbejde som muligt, så det 
ville være rigtig godt, hvis I meldte afbud så snart, I ved det. Det 
gælder især, når afbuddet skyldes et arrangement på skolen, 
som man jo som regel kender til længe i forvejen. Her er det 
heller ikke tilstrækkeligt at gå ud fra, at hvis en fra klassen melder 
afbud, at vi er klar over hvilke andre drenge, der heller ikke 
kommer.
Af og til får vi en sms: 'Marcus kommer ikke i aften' men hvilken 
Marcus (af de 6 mulige) er det lige? Så skal vi slå mobilnummeret 
op og med lidt held kender vi det..., så hvis I kunne overtales til at 
bruge spejdernavne, ville det hjælpe os meget. 
Andre gange kommer et afbud uden begrundelse, hvor det f.eks. 
viser sig, at det handler om at være blevet drillet i skole /SFK og 
at man ikke orker at møde de samme drenge til spejder. Det vil 
være nyttigt at kende årsagen, for så kan vi jo sørge for, at de 
pågældende drenge måske ikke er i bande sammen fremover.

Fra tid til anden sker det, at en ulv holder sin fødselsdag for 
klassen en torsdag. Det er selvfølgelig helt OK, når det er på 
dagen, men i andre tilfælde skal I lige overveje, at I stiller de 
drenge, der gerne vil begge dele, overfor et vældig svært valg.



8

UlveUlve
Hans Christian Engelsens FlokHans Christian Engelsens Flok

Ulvene samler ind til Hjerteforenin-
gen og bliver filmet til TV2 Charlie
Torsdag den 20/9 
arbejde ulvene for 
Hjerteforeningen – lidt 
ligesom Spejderhjælpen.
Ulvene var selvfølgelig 
klædt på efter vejret, men 
var fi lmholdet???
Da vi mødtes kl. 16, 
åbnede himmelens sluser 
sig, og det regnede helt 
vildt. Vi fi k lov at låne 
en carport af en dame 
og måtte vente og vente, mens fotograf og lydmand fi k pakket 
kameraet og sig selv ind i plastikposer. Heldigvis blev vejret 
meget fi nt, da vi gik i gang med at arbejde.

Noget af ventetiden blev brugt på at brække brød i stykker. 
Dyrene på marken får hver dag en pose gammelt brød, og ulve 
er ikke så forskellige fra køer og får: de kan også lide at sætte 
tænderne i daggamle kanelbrød og spandauere.

Så skulle der tages 
et gruppebillede, og 
hvor svært kan det 
være at stille op i 
fl ok? Blå bande blev 
fi lmet, mens resten 
skulle fotograferes af 
Hjerteforeningen, men 
efter at have været 
i gang i et par timer, 
var det lidt svært at 
koncentrere sig.
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Det er sikkert ikke uden grund, at man ikke må fotografere de 
kongelige, mens de spiser. Vi sluttede af med at indtage en 
større mængde bålristede pølser, brød og ketchup ovenpå et 
langt, spændende, men også anstrengende ulvemøde.

Der er en masse billeder fra arbejdet med optagelserne på 
1b.dk, og de tre timers anstrengelser bliver skåret ned til et max 
tre minutters indslag i programmet Charlies Hjertegalla på TV2 
Charlie i weekenden 29. / 30. september.

Vi tjente 1.465 kr. – et meget fl ot beløb i betragtning af, at vi kun 
kendte til arrangementet i en uge. Den 20., hvor vi blev fi lmet, 
havde vi opgaver som fl ytning af brænde, opsamling af æbler 
(som blev givet til køer og får på marken), nedlæggelse af en 
bambushæk og sjældent er en bil blevet vasket så grundigt som 
den dag. 
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Hej juniorer
  Juniorstaben

I denne måned skal vi for alvor i gang med temaet 
Adventurespejd.

Adventurespejd er alle de store og fede udfordringer og ture 
blandet i et og I er utrolig heldige at have eksperterne i dette lige 
ved hånden.

Alle de nye i juniorstaben har deltaget i de største løb og fl ere af 
os har vundet eller fået super placeringer.

For at kunne vinde store løb, som Dille, Solaris, Apo og 
Alli. Kræver det meget fysisk og psykisk, men også meget 
forberedelse. Her under: grej viden, færdighedsviden, viden om 
hvem der kan hvad i patruljen og ikke mindst hvad DU selv kan 
og vil.

Der er noget at leve op til for kommende tropsspejdere, selv om et 
sammenstød blandt nogle af konkurrenterne kort efter start fi k store 
konsekvenser i fi naleheated. Læs mere på de følgende sider.
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Marianne Wieses Flok

KALENDER
November

Tirsdag d. 6.: Adventurespejd Prøv en post
Vi skal være ude, Rudeskov Dumpedalen

Tirsdag d. 13.: Adventurespejd Prøv en post
Vi skal være ude, Rudeskov Dumpedalen

Tirsdag d. 20.: Adventure Ligaen og Løb
Vi skal være ude, Ved hytten

Tirsdag d. 27.: Adventure Grej viden
Vi skal være ude, Ved hytten

Tirsdag d. 4. dec: Julehygge
Vi er inde

d Prøv en post
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SÆBEKASSERACE
  Rasmus Rahbek
  Rasmus Rahbek

Danmarksmestre

Det var en dejlig sommermorgen i maj. Fuglene kvidrede lystigt 
og varmen blussede ind af vinduerne. Humøret var i top, efter en 
fantastisk og veloverstået Oak City weekend. En weekend hvor 
drømmen blev til virkelighed. En weekend der fl yttede grænser. 
Ikke bare grænser for mig, men især for resten af vores spejder-
gruppe. En drøm om et mål, der for bare seks år siden, ikke 
på nogen måde var i tankerne. Dengang handlede 
det bare om overlevelse og om viljen til sejr! 
ja, viljen til at kunne slå vores fjender, som 
ellers resten af året er vores venner. Meget 
sved er siden løbet gennem t-shirt’ene. 
Mange kilometer er blevet banket af, for at 
kunne opretholde en førende plads i eliten. 
Uanset vejret, om man var snottet eller havde 
benet i gips, har vi igennem de sidste seks år 
banket derud af til træningsmøder i sne, mud-
der, regn og solskin. Igennem buske, krat, op og 
ned af skrænter og over vandløb. Drengene har 
knoklet derudaf.

Drømmen om at vinde; "hurtigste-vogn-
5-år-i-træk", var denne 

weekend blevet 
en realitet. De 
hurtigste jun-

iorer i verdens 
hårdeste og længste 
sæbekasseløb. Vi er gået 
fra at vinde med 19 sek, til 
at vinde med over 5 min, 
og vi har rekorden for hur-
tigste vogn registreret siden 

var i top, efter en 
 weekend hvor 

yttede grænser. 
af vores spejder-
r siden, ikke 
de 

-

blevet 
. De 
un-

5-år-i-træk , 

s
f
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tig
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1970'erne. Vi i 1. Birkerød er de sejeste inden for denne kategori! 
Hvis man ser tilbage gennem tiden kan man tydeligt se at 1. 
Birkerød har vundet rigtigt mange gange før og dette kan hele 
gruppen være rigtigt stolte over. De seneste år har troppen også 
deltaget og de har vist, at de gennem træning, løb og sejre som 
juniorer, har lagt grunden til deres nuværende succes.  At årets 
1.-og 2. pladser bliver in- dtaget af junior- og tropsspejdere fra 
1. Birkerød, er virkelig noget vi kan være stolte af.

Et nyt mål
"Riiiinng", telefonen ringede. Det 
er fra DR Aftenshowet. “Er det 
jer, der har vundet Oak City 
Rally?" Spurgte manden i røret. 
Vi blev inviteret ind i Aften-
showet, allerede nogle dage 
efter. Her skulle vi vise, hvad 
vi kunne, for Volks Wagen 
havde startet deres eget 
DM i sæbekassebilsløb. 
Her skulle vi så fortælle 
lidt om vores erfaringer, 
samt kæmpe en lille 
sæbekassedyst. Det var 
en fantastisk oplevelse, 
som jeg og drengene 

sent vil glemme.
Allerede weekenden efter skulle vi så 

deltage i kvalifi kationskampen,for at kunne deltage i 
den store DM konkurrence. Det var noget af en overraskelse, 

at banen ikke var de 10 km lang som vi normalt løber, men kun 
sølle 250m. Men det skulle vise sig at være sværere end for-
ventet. Vores erfaring bygger på udholdenhed og styrke, og ikke 
meget på raket acceleration. Men vi kom godt fra start og sikrede 
os en plads i semifi nalen.

Troppen skulle også være med og stillede op nogle uger se-
nere i entusiast klassen. Her blev der skruet helt op for gassen. 

EtEt n nytyt m måå
"Riiiinng
er fra D
jer, der
Rally?
Vi ble
show
efte
vi k
ha
D
H

sent vi
Allerede weeken

deltage i kvalifi kationskamp
den store DM konkurrence. Det var n

at banen ikke var de 10 km lang som vi
sølle 250m Men det skulle vise sig at væ
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Rugbrødsmotorerne Christian og Morten, samt den fremragende 
chauffør Tobias, drønede derudaf og landede med en sikker sejr 
og hermed også en plads i semifi nalen.
Vores humør var højt. Vi lagde strategier og så frem til at datoen 
for DM semifi nalen skulle blive offentligjort. Sommeren fl øj af sted 
og efter en fantastisk Spejdernes lejr blev det endelig septem-
ber. Semifi nalen, der samtidig var regionsfi nalen skulle holdes i 
Roskilde. Men på en for os uheldig dag, nemlig lørdag på Col-
leruphus - gruppeturen. Vi glædede os, og stillede selvfølgelig 
op i Roskilde havn med tre biler og tre hold i spritnye hold 
t-shirts.

Vi fi k pludselig en ny ud-
fordring. Vores ene Oak 
City bil blev ikke godkendt, 
så vi fi k under en time 
til at bygge en ny bil og 
afprøve den. Sjældent 
har jeg set så meget en-
gagement hos tropsspe-
jdere i aktion. Der blev 
lynhurtigt fremstillet en 
fantastisk ny bil og kun 
40 min senere var den klar til afprøv-
ning.

Camilla Ottesen fra DR tv var 
kommentator. Hun var god til 
at omtale de gode spejdere i 
det blå team. Desværre røg 
vores to juniorbiler, der jo 
kun blev kørt af unge under 
15, ud af konkurrencen. Da 
konkurrenterne deltog med en 
til to voksne og et barn i hver 
bil. ØV!

Troppen lagde sig i en solid førerposition fra start, på trods af 

CC
kk
aa
dd

til afprøv-
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træthed. Idet de dagen inden havde deltaget i oprykningen på 
Colleruphus. De var seje og gav den super meget gas og fl øj fra 
start i alle runder, så hjulene skred ud og blev skæve. De sikrede 
sig ikke alene en plads i den endelige fi nale, men blev også 
stensikre regionsmestre. Sejt!
Camilla Ottesen overrakte medaljer, kys og pokalen til Drengene. 
Tilbage på gruppeturen ved Colleruphus, blev det som vanlig en 
fantastisk aften med grilkyllinger, Sam Finkelstein og billedshow

Finalen
Dagen kom, hvor den længe omtalte fi nale skulle holdes. Det 
var en rigtig våd, blæsende og regnfyldt septemberdag på 
Rådhuspladsen. Banen var en cirkelbane med en lille bakke. Der 
var et vrimmel af tilskuere, og deltagere fra hele landet var mødt 
op for at afgøre kampen.

1-5 pladsen fra de tre regioner, skulle kæmpe om at blive 
Danmarksmestre i sæbekassebilsløb. Der skulle løbes tre 
runder for at skære fi nale- deltagerantallet 
ned til fi re.

Felix Smith fra DR tv var 
kommentator. Han var lige 
rundt for at se bilerne. Han 
syntes vores gamle Oak 
City Rally bil var noget 
ganske særligt. Han fi k 
også forklaret, at vi er 
vindere af Oak City og 
at troppen i år vandt 
det 10 km lange løb 
på ca 48 min. Han var 
meget imponneret og 
viderefortalte det fl ere 
gange til alle der var 
mødt op. Det var meget 
tydeligt at både pressen 
og Volks Wagen så os 
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som storfavoritter til pokalen. Drengene stillede også op til et 
interview med lokaltv.

Endelig blev det vores tur. Starten gik, og vores tropsdrenge 
lagde sig klart i spidsen. Morten og Christian løb alt hvad de 
havde lært, og Tobias styrede dem sikkert direkte i mål. Yes! 
Drengene gik videre.Reglerne var sådan, at hvis to biler stødte 
sammen inden for de første 30 meter, var der omstart. Da den 
endelige fi nale skulle køres, fl øj vores drenge af sted og lå til en 
stensikker førsteplads. Desværre kørte to andre biler sammen, 
så der skulle være omstart.

Da vores drenge var forrest, tog det dem længere tid at komme 
tilbage til startlinjen. Derfor var der ikke plads til at de kunne 
komme fri af de andre biler da vores skubbestang var bag de 
andre. Starten gik igen og vores drenge gav den igen alt hvad de 
kunne, men de stødte denne gang ind i de langsomste og uden 
omkamp (snyd) skubbede de modstanderen en kvart omgang, 

før de kom fri og kunne forsøge at 
indhente de forreste. Det lykkedes 
at ligge sig lige i hælende på dem, 
men de ville ikke fl ytte sig og lade 
vores bil komme forbi. Derfor endte 
det med en 2. plads, en meget fl ot 2. 
plads,til vores tropsdrenge. Vinderne 
derimod lignede  tydeligvis nogle af 
VW’s egne deltagere og burde derfor 
ikke ha’ været med, synes vi. Og de 
havde heller ikke vundet ligeså mange 
indledende kampe som vores drenge. 
Men en dyst er en dyst. Tab og vind 
med samme spejdersind.

Felix Smith uddelte medaljer, kys og porkaler. Der blev taget hold 
billeder og spist sejrs shawarma. Vi afsluttede dagen ved at tage 
til Nationalmuseet med sæbekassebiler, pokaler og medaljer. Her 
så vi indianerudstillingen, da vores trops patruljer jo er opkaldt 
efter indianerstammer.
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DET ER NOGLE HELT EKSTRAORDINÆRE SPEJDERE VI HAR I 1. BIRKERØD!
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Smagte du grillkyllingerne?
   Gruppelederne

Igen i år har vi afholdt den traditionsrige gruppetur til Colleruphus 
i Gl. Holte. Weekenden byder på aktiviteter som spænder fra 
sjove løb og aktiviteter til de populære grillkyllinger, som med stor 
opmærksomhed langtidsteges over bålet til lørdag aften – Nåede 
du også at smage et stykke? Hvis ikke – så sæt allerede nu kryds 
i kalenderen til næste års tur, som ligger i weekenden 30. 
august 2013 til 1. september 2013. Turen 
er forældrenes alle tiders chance for at 
komme tættere på de aktiviteter, som vi 
spejdere arbejder med i både det daglige 
og på det utal af ture der er igennem 
året. Og så er det her man virkelig får 
fornemmelsen af det fællesskab vi har 
på tværs af aldre fra de små lederbørn 
og til trop og seniorer.

 

Vi havde på turen besøg af en 
tidligere gruppeleder, Nic, som 
ved lejrbålet kunne berette om, 
hvorledes denne gruppetur var 
opstået som ide for 30 år siden, og 
at den har været gennemført lige siden i en 
næsten uændret form. Et 30 års jubilæum – det er da noget 
vi kan være stolte af.

 

På ledersiden var gruppeturen afsæt for en større lederrokade 
i næsten alle grene. Både juniorer, trop og bjørne vil opleve 
at have fået nye ledere. Selv om vi har haft velfungerende 
lederstabe hele vejen rundt med engagerede og dygtige ledere, 

liliggggerer i i  weweekekenendeden n 3030. . 
TTururenen  

oor r atat  
omom v vi i 
ddagagliligege  
eem m 

fåfår r 
hahar r 

bøbørnrn  

g g 
ssididenen i i e en n 
bbililæuæum m – – dedet t erer d da a nonogeget t 
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så er vi sikre på, at det vil bringe fornyet energi og inspiration til 
grenene.

 

Også lederne får en ny leder. Fra tidligere at have haft to 
gruppeledere, udvides nu til et gruppelederteam, hvor også 
Susanne Rundé Jørgensen vil være en aktiv del af teamet. 
Susanne har været spejder siden 1989, og været en aktiv del af 
1. Birkerød siden 2001.

 

Efteråret byder på en masse aktiviteter for både store og 
små. I blandt ledere og gruppeledere er der et 

par stykker, som skal deltage i et gruppegejst 
seminar, som er en del af det kursusudbud, 

som tilbydes i DDS-regi. Hvad vi får ud af det, 
skal vi nok fortælle mere om senere.

 

Vi ser frem til et sprængfyldt efterår med masser 
af spændende aktiviteter, og håber at begejstringen 

hos jer er lige så stor.

Spejdernes Lejr 2012: Mens alle andre ulve på bål lavede pasta og
kødsovs til 70 personer i 30 graders varme, sad to af de mest 
erfarne
bandeledere i hver sin campingstol og læste Anders And.

1.1. B Birirkekerørød d sisideden n 202000
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Ulve ML Lene Friis (Pudmini) 61 28 38 09 45 81 60 09

MA Lis Lak Risager (Tikki) 72 48 79 78 72 48 79 78

MA Nina Walin (Amoraq) 20 28 38 84

Junior JL Rasmus Alexander Rahbek 
(Rikki)

28 59 57 52

JA Jens Bo Albretsen 40 56 50 73 45 94 10 42

JA Nasser Mubaraki (Baghera) 20 85 69 35 45 81 69 56

Trop TL Frederik Abildgaard Rom 40 27 26 08

TA Victor Kjellerup Juhl 23 63 30 75

TA Jeppe Arnsdorf Pedersen 61 70 45 81

Apache PL Jonas Bjørn Reland 40 44 96 34 40 53 51 81

PA Anders Stendevad 60 46 48 84 45 82 57 82

Omaha PL Morten Rose Wagnkilde 25 46 00 88 45 81 68 90

PA Christian Torpegaard Hansen 30 36 25 12 45 82 34 42

Sioux PL Tobias Rahbek 20 82 20 54 45 81 22 70

PA Lucas Kriegel 29 85 09 06 99 55 86 96

Bjørnene KL Victor Kjellerup Juhl 23 63 30 75

KL Frederik Abildgaard Rom 40 27 26 08

Rover KL Kasper Munk 23 99 12 99

Gruppeledere GL Lisbeth Garly 22 95 16 19 45 82 46 42

Bestyrelsen BSF Jens Bie Andersen 24 41 14 96 45 53 55 05

GK Olav Larsen 22 68 55 90 39 18 07 67

BSM Annemarie Jensen 28 59 57 53 45 81 22 70

BSM Martin Reland 40 53 51 81 45 82 88 81

BSM Per Ludvigsen 22 45 15 90 45 82 65 95

BSM Pernille Vaupel 28 35 07 83

Hytten Udlån Annemarie Jensen hytteudlaan@1b.dk 45 81 22 70

Vedligehold Jens Rahbek 21 53 05 64 45 82 09 54


