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

18. årgang nr. 11

December 2010

Bardunen ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår.
I kan allerede nu glæde jer til næste år, hvor Bardunen
udkommer i et nyt og lækkert layout med masser af farver.

Ulvene var på
røverweekend
med
blåmejserne fra
2. Birkerød den
5.-7. november
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Temaet var Ronja Røverdatter, og de
gæve minier hjalp Ronja og Birk med
at samle forråd til vinteren.

Fotos: Kasper Munk

Æressiden

Tillykke siger vi alle til :
Fødselsdage December 2010
Fødselsdato
2/12-2001
6/12-1976
9/12-1980
12/12-1984
13/12-2000
14/12-1985
21/12-1992

Navn
Spejdernavn
Esben
Pukeena
Rolf
Susanne
Martin Michael
Rasmus
Rama
Kristian
Christopher

Spejderår

December 2010

Indmeldelsesdato
4/12-2006
5/12-2002
6/12-2006
16/12-2007

Navn
Lene
Theis
Anders
Kristian

Spejdernavn
Pudmini

Alder Spejderår
9 år
0 år
34 år
? år
30 år
21 år
26 år
13 år
10 år
1 år
25 år
17 år
18 år
10 år

Spejderår
4 år
8 år
4 år
3 år

DEADLINE

INDLÆG

Stof til næste blad
senest
den 15. i måneden før

sendes til
Anne Katrine Jørgensen
e-mail: bardunpost@gmail.com
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1.

Birkerød Ulve
H. Chr. Engelsens Flok

Hej alle ulve!
I december skal vi alle sammen være med til at sælge
juletræer på Vasevej. I har allerede fået tilsendt en
vagtplan og husk nu at give besked, hvis I bytter med
nogen.
Alle de, der sælger juletræer for første gang, får
vores rigtig flotte mærke. Søndag den 28. november
om eftermiddagen er der juletræstænding på
Vasevej, hvor alle er velkomne.
Mange synes jo at julegaver og ønskesedler er det
allervigtigste og her er nogle spejderideer:

Ønskeseddel for ulve:
Pandelampe (fås tit til rimelig pris i Netto eller Aldi)
Kompas (Spejdersport har et stort udvalg)
Turrygsæk (også god til skoleudflugter)
Karabinhager (fås i mange farver)
Liggeunderlag (skumunderlag er helt OK)
Rygsæk
Sovepose
Solidt spisegrej (og husk nu navn eller mærke på)
Knobtov
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DDS Softshell (kan bruges som uniform)
Buff (et rør som kan bruges som hue/halstørklæde - Spejdersport)

1.

Birkerød Ulve
H. Chr. Engelsens Flok

Program for december:
Den 2. og den 9. december:
Som så meget andet i december er det top-hemmeligt, hvad vi skal
lave, men det kan røbes, at det drejer sig om visse juleforberedelser
Den 16. december:
Alle forældre og søskende er hermed inviteret til Juleafslutning fra kl.
17 - 19. Der vil være en servering, men det vil på ingen måde være
aftensmad. Vi skal desuden prøve en par typiske spejderlege, hvor alle
kan være med.
Et lille hjertesuk:
Det ville være rigtig fint, hvis I alle sammen skrev navn i sangbog og
Flammen og på tørklædet. Det er 30 ens og når der ikke er navn i, er
det umuligt at finde ud af, hvis der hvis.
Husk altid:
• at læse mails og
• at melde afbud (gerne på sms)
• tøj og sko efter vejret til alle møder
• at spejderlommen skal være i orden
Første gang efter juleferien er torsdag den 6. januar

Rigtig glædelig jul og festligt nytår
Ulvestaben
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1.

Birkerød Juniorer
Marianne Wieses Flok

Hej juniorer!
I denne måned skal vi virkelig nogle spændende ting. Vi skal nemlig
lave vores egne hjemmesider. En pr. bande. I skal skrive om jeres
spændende junior aktiviteter og mange oplevelser. I skal uploade
billeder fra året og derved vise andre om hvor fedt vi har det her
i 1. Birkerød.
Udover dette skal I også sælge juletræer i weekenderne. Der er
blevet sendt en mail med oversigt over hvilken dag du skal sælge
træer.

Husk at:
- Melde afbud, når du ikke kan komme!
- Være klædt efter vejret!
- En spejder er altid beredt!
- En spejder er positiv over for en udfordring!
- Ha’ spejderlommen i orden – HUSK PAPIR + BLYANT

Mange spejder og jule hilsner fra
Rikki og resten af juniorstaben
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1.

Birkerød Juniorer
Marianne Wieses Flok

Program for december måned:
Lørdag d. 4 – Søndag d. 5. december: Juletræssalg
Tirsdag d. 07. december: Hjemmeside
Lørdag d. 11 – Søndag d. 12. december: Juletræssalg
Tirsdag d. 14. december: Hjemmeside
Lørdag d. 18 – Søndag d. 19. december: Juletræssalg
Tirsdag d. 21. december: Juleafslutning
Info følger
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1.

Birkerød
Trop

Hej Drenge,
Så er det blevet december, og derfor det atter pebernødderne og
brunkagernes tid! Dette skal fejres og nydes hele december måned,
hvor månedens emne er julehygge og rygmærker. Vi glæder os meget
til at se alle de nye flotte rygmærker, når vi starter et nyt spejderår
til januar. Hvis jeres nye patruljestandere endnu ikke er helt færdige,
vil det være en rigtig god idé også at få lavet disse færdige i denne
hyggelige julemåned!
November var måneden for årets kolle. Det var dejligt at se at I nødt
at være lidt hjemme fra, og rigtig fik hygget jer med hvad der nu
hører sig til. Samtidig kunne I dog godt tage jer sammen til at få lavet
lektier og dejlig aftensmad. Det er sådan det skal være!
December måned starter med et PLAM/tropsmåde torsdag den 2.
december. Her skal vi følge op på november måned, hvor I
forhåbentlig har fået bygget nogle rigtig fede raftekonstruktioner. Der
skal dog også være tid til at hygge, og mon ikke den store stabsnisse
tager lidt julegodter med til mødet. Det kan også være at der på
dette møde bliver tid til at stifte bekendtskab med nogle af de gode
klassiske julelege, såsom: Hvem kan have flest pebernødder i munden
på en gang? Og måske vil der også blive tid til at høre en af de
semiklassiske “jule”skrøner fra Jørn Riel…
Vigtige datoer
Kl. 18.00 d. 2.
Kl. 19.30 d. 2.
Kl. 8.00 d. 11.

i december:
december: PLAM med mad
december: Tropsmøde
december: Spildop (Adam er ansvarlig
for at skaffe folk!)
D. 24. december:
Juleaften
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1.

Birkerød
Trop

Til sidst vil staben godt komme med et dementi
– Julemanden findes ikke! Grunden til dette kan
læses nedenfor:
1. Der er ca. 2 milliarder børn (personer under 18)
på Jorden. Imidlertid skal Julemanden ikke besøge
muslimer, hinduer, jøder eller buddhister, hvilket
reducerer antallet til 15 % - eller 378 millioner. Med et verdensgennemsnit på 3,5 børn pr. husstand er der altså 108 millioner husstande at
besøge, idet vi antager, at der er mindst ét artigt barn i hver
husstand.
2. Julemanden har, p.g.a. Jordens forskellige tidszoner og rotation,
ca. 31 timer at klare sit arbejde i, idet vi antager, at han rejser fra
øst mod vest, hvilket ville være logisk at gøre.
Det svarer altså til, at han besøger 967,7 husstande pr. sekund. Det vil
altså sige, at for hver kristne husholdning med et artigt barn har
Julemanden ca. 1/1000 sekund til at parkere slæden, springe ud og
hoppe ned gennem skorstenen, fylde sokkerne, der hænger på
kaminen, anbringe de resterende gaver under træet, spise det slik der
er lagt frem til ham, kravle op igen gennem skorstenen, hoppe op i
slæden og fortsætte til det næste hus. Idet vi antager, at alle
hustande, som skal besøges, er jævnt fordelt (det ved vi selvfølgelig,
at de ikke er, men vi vil antage det til brug for beregningerne), er der
ca. 1 km. mellem hvert hus i gennemsnit. Det giver en samlet rejse på
ca. 100 millioner km, idet toiletbesøg og pauser fraregnes. Det vil
sige, at Julemandens slæde flyver ca. 1000 km i sekundet eller 3000
gange lydens hastighed. Til sammenligning kan nævnes, at det
hurtigste menneskeskabte fartøj nogensinde, rumsonden Ulysses,
flyver ca. 50 km i sekundet.
I øvrigt kan et konventionelt rensdyr max. løbe ca. 30 km i timen.
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1.

Birkerød
Trop

Nyttelasten i slæden er et andet interessant aspekt. Idet vi
antager, at hvert barn minimum får et lego-sæt af mellemstørrelse
(1 kg), skal slæden medtage over 500.000 tons - Julemanden selv
ikke medregnet. På land kan et normalt rensdyr max. trække ca.
200 kg. Selv hvis vi antager, at de specielle flyvende rensdyr kan
trække 10 gange denne vægt, kan opgaven ikke klares med 8 eller
9 - julemanden ville have brug for 360.000 rensdyr. Dette vil,
sammen med gaverne bringe slædens samlede vægt op på ca.
600.000 tons.
4.
600.000 tons, som flyver med 1000 km i sekundet skaber en
enorm luftmodstand. Dette ville opvarmerensdyrene på samme
måde som en meteor, der kommer ind i jordens atmosfære. De to
fører-rensdyr ville hver absorbere en energi på 14.300 trilliarder
joule pr.sekund, eller 14.300 trilliarder watt. De ville simpelthen
flamme op øjeblikkeligt, og rensdyrene bagved ville blive udsat for
overlydsbrag og derefter selv flamme op. Den samlede rensdyrflok
ville være brændt af i løbet af 4,26 tusindedele af et sekund,
d.v.s. ca. når julemanden er nået til det femte hus.
3.

Men det kan i øvrigt være lige meget, for idet julemandens slæde
accelererer fra 0 til 1000 km/s på 1/1000 sekund, vil alle i slæden blive
udsat for en kraft 17.500 gange stærkere end tyngdekraften!
En julemand på 150 kg. (vægten skønnet ud fra
eksisterende billedmateriale), ville blive naglet til bagenden
af slæden svarende til en vægt på ca. 3 millioner kg, hvilket
øjeblikkeligt ville knuse hvert et ben i hans krop og
forvandle ham til en gang splat!
Så derfor kære tropsspejdere, findes Julemanden ikke...

God jul - Staben
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1.

Birkerød
Gruppe

Nyskabelser
Ulvene har netop været på weekendtur sammen med Blåmejserne i 2.
Birkerød. 45 spejdere drog afsted til den gamle Gilwell-hytte i
Tokkekøb Hegn, der blev bygget af rektor på Gammel Hellerup
Gymnasium, stifteren af spejderbevægelsen i Danmark. Filmen om
Ronja Røverdatter satte rammen for en spændende tur, hvor der blev
samlet forråd til den lange vinter og bl.a. fremstillet smør og ost ude
midt i skoven. Kongedyssen blev besøgt, og nogle af de andre
langdysser blev udforsket af nysgerrige ulve! Også gruppelederen blev
udfordret på turen, da morgenbordet skulle dækkes med musene i
hytten som interesserede tilskuere!
Juniorerne har haft deres fædre med på sheltertur, og der blev bl.a.
skåret græskar, som Lotte havde knoklet med at få hjem til turen.
Turen gik rigtig godt, og det bliver ikke sidste gang, at fædrene bliver
inviteret med...
I november afholdes der en workshop for Troppen for at beskrive,
hvordan tropsarbejdet i 1. Birkerød foregår, når det er allerfedest!
Workshoppen skal danne grundlag for
fremtidens tropsarbejde og sikre, at vi fortsat
udvikler os og fokuserer på de aktiviteter, som
tropsspejderne synes, er de mest spændende.
Og så glæder vi os til at samarbejde med ulve
og juniorer og jeres forældre om juletræssalget
i Bistrup.
Jakob og Lisbeth
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TELEFONLISTE
Ravnsholt Divisions hjemmeside: www.ravnsholt.dk

1. Birkerød Gruppe – www.1b.dk
Ulve

Juniorer

Trop

Apache
Sioux

Minileder
Miniassistent
Miniassistent
Juniorleder
Juniorassistent
Juniorassistent
Juniorassistent
Tropsleder
Tropsassistent
Tropsassistent
Tropsassistent
Tropsassistent
Patruljeleder
Patruljeassistent
Patruljeleder

Patruljeassistent
Patruljeleder
Patruljeassistent
Bjørnene Klanleder
Klanleder
Klanassistent
Bardunen Redaktør
Omaha

Udsendelse
Bestyrelse Gruppeleder
Gruppeleder
Formand
Kasserer
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Naulakha Vedligehold
Udlån

Mobil

Fastnet

Lene Friis (Pudmini)
Kasper Munk
Britta Feusi Ludvigsen (Raksha)
Rasmus Rahbek (Rikki)
Morten Elk
Lotte Fregil
Anders Rahbek
Mads Danvad Nilausen
Jonas Håkan-Mose
Rud Tolstrup
Kristian Dreholm
David Hansen
Malte Kjellerup Juhl
Emil Bonne Kristiansen
Jeppe Englev

61 28 38 09
23 99 12 99
26 55 07 95
28 59 57 52
20 29 75 05
29 27 74 49
30 42 09 54
22 95 63 03
22 95 16 91
26 21 61 41
26 73 76 22
61 35 31 77
23 25 18 41
29 82 26 45
24 81 02 36

45 81 60 09

Adam Rye Brouer
Theis Dahl Villumsen
Christian Cletus Friis
Frederik Rom
Victor Kjellerup Juhl
Jeppe Arnsdorf Pedersen
Anne Katrine Jørgensen
bardunpost@gmail.com
Grethe Holm
Jakob Braad
Lisbeth Garly
Lars Nissen
Camilla Kornbeck
Annemarie Jensen
Per Ludvigsen
Birger Ringstoft Leth
Martin Reland
Per Bonne Jørgensen
Jens Rahbek
Annemarie Jensen

28 70 71 09 45 81 71 09
40 41 62 65
22 95 16 19 45 82 46 42
28 73 01 01 45 81 60 09
45 81 57 07
28 59 57 53 45 81 22 70
41 20 81 58 45 82 61 68
40 29 25 35 45 81 27 68
40 53 51 81 45 82 88 81
29 82 66 77
45 82 09 54
28 59 57 53 45 81 22 70

45 66 27 02
45 81 22 70
45 82 80 93
45 82 09 54

64 64 08 67
45 53 38 79
45 81 31 19
45 82 35 19
45 81 15 85
26 35 33 05 45 82 33 05
27 50 60 09 45 81 60 09
40 27 26 08 45 81 52 47
23 63 30 75
61 70 45 81
29 72 83 82 36 46 83 82

