Fastelavn på Maglevad
Program for
februar

Mødedag mandag fra 18.30 til 20.00. Husk at melde afbud til Paw på tlf.
40 17 54 17 inden kl. 18.00. Senere kan I ringe til Maglevad.

Lørdag

2.2.

Avisindsamling

Søndag

3.2.

Fastelavn, kl. 11.00 på Maglevad

Mandag

4.2.

Knob og lege

Mandag

11.2.

Vinterferie - intet møde

Mandag

18.2.

Vi skal i skoven i Farum Nyvang

Lørdag Søndag

23.2.
24.2.

Vi sover på spejdergården. Skøjtetur til
Herlev Skøjtehal

Mandag

25.2.

Intet møde, vi er trætte i benene…
Grupperådsmøde på Maglevad. Fællesspisning kl. 17.30

Tillykke med fødselsdagen til:
Frederik den 19. februar

Søndag d. 3. februar kl. 11.00 til ca. kl.
13.30 afholder vi fastelavn på Maglevad.
Alle, såvel små som store, er velkomne!

Dørene åbnes kl. 11.00 og tøndeslagningen
starter kl. 11.15. Der vil i alt være 4 tønder.
Tøndeslagningen vil, som sædvanligt, foregå
indendørs i Laden. For de voksne vil der være
mulighed at komme af med nogle aggressioner, da der for en femmer, gives adgang til en
tønde!

Der er præmier til kattekonger og kattedronninger, samt til de bedst
udklædte børn, og der er tillige en præmie til den bedst/værst udklædte voksen.

Under arrangementet kan der købes kaffe, te, hjemmebagt kage, popcorn, pølser, øl, sodavand, saftevand samt lodder til Amerikansk lotteri.

Vi glæder os til at se Jer!
Stenlændernes fastelavnsudvalg

Mikro-hilsener
Henrik, Paw og Rikke

Husk: Hav tøj på, der passer til vejret, da du skal regne med, at vi er udenfor!
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Grupperådsmøde
Mandag den 25. februar 2008 kl. 19.00 afholdes der
Grupperådsmøde (generalforsamling) på Maglevad.
Grupperådet består af forældre til spejdere under 18 år, spejdere over
14 år og medlemmer af bestyrelsen.
Kl. 18:00 arrangeres der fællesspisning, som alle velkomne til at deltage i, men man er selvfølgelig også velkommen til kun at deltage ved
Grupperådsmødet. Under selve Grupperådsmødet vil der være
”normalt” spejdermøde for de enheder (Spidserne og Pilen) der har
normal mødedag om mandagen.
Prisen for deltagelse ved spisningen er kr. 15,- pr. deltager (barn eller
voksen). Der vil være mulighed for køb af drikkevarer.
Detaljeret dagsorden samt slip for tilmelding til fællesspisning kan ses
i den tilsendte indkaldelse til Grupperådsmødet.

Program for februar

Mødedag mandag fra 18.30 til 20.00. Husk at melde afbud til lederne
på tlf. 47 17 25 85 kl. 18.30.
Hej Pilen
Vores aktiviteter omkring sol, måne, planeter og stjerner har været lidt
påvirket af et massivt sammenhængende skydække over Maglevad hver
mandag aften. Så måske vil vi lige sørge for at få de sidste oplevelser med
omkring stjernerne i februar. Husk varmt tøj og hjemmesko til alle møder!

Vi glæder os til at se jer!
Spejderhilsen Poul

Et lille indlæg jeg bliver nødt til at klemme
ind i Rullen
Bad Santa er muligvis en titel på en film, og det synes jeg, at den kun
skal blive ved med at være. Jeg var også til stede i Laden, da julelodsedlerne blev udtrukket. Min oplevelse var en ganske anden.
Jeg oplevede en julemand, der som sædvanlig under megen opmærksomhed skulle fremskaffe vindernumrene til vores lodsedler. Dette år
havde han hjælp fra de to mest lodseddel-sælgende spejdere. Den ene
10 år gammel og med en vis erfaring, den anden 6 år gammel og tydeligvis med brug for at blive guidet.
Vi fik trukket de numre, vi skulle, og de blev rimelig pænt fordelt
over hele "fladen", og det takket være julemandens ihærdighed og engagement i at lære/undervise den unge "nummerdreng", hvordan man
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Lørdag

2.2.

Avisindsamling

Søndag

3.2.

Fastelavn, 11.00 -13.30 på Maglevad. Mød udklædt og se om du kan skræmme dine ledere

Mandag

4.2.

Uniformen, mærker og lommerne. Vi ser på,
hvilket ting det er praktisk at have med.

Mandag

11.2.

Vinterferie - intet møde

Mandag

18.2.

Tænkedagsmøde. Denne aften vil vi sende tanker til alverdens spejdere i hele verden. Medbring 2 kr. pr. spejderår.

Mandag

25.2.

Grupperådsmøde på Maglevad. Fællesspisning
kl. 17.30. Nærmere program vil blive omdelt.
Der bliver ligeledes et spændende møde for
spejderne.

Tillykke med fødselsdagen til:
Sophia den 12. februar

Med spejderhilsen
Nils, Vivi, Vibeke og Klaus

faktisk skal gøre den slags. Hvis nogen har opført sig "bad santaagtigt” må det være undertegnede, der bare bad Kristoffer og Morten
om at trække numrene, men ikke fik sikret mig, at de var instrueret
ordentligt. Undskyld julemand, at du måtte stå der med al informationen, samtidig med at du skulle sikre dig, at alle regler for udtrækning
af lodder var i orden.

Program for februar
Mødedag onsdag fra 18.30 til 20.30.
Husk at melde afbud til Kim på tlf. 26 84 80 04

Lørdag

2.2.

Avisindsamling

Søndag

3.2.

Fastelavn, kl. 11 på Maglevad

Onsdag

6.2.

Pingoaften

Onsdag

13.2.

Vinterferie - intet møde

Onsdag

20.2.

Madplanlægning

Mandag

25.2.

Grupperådsmøde på Maglevad.
Fællesspisning kl. 17.30

Onsdag

27.2.

Førstehjælp

I skrivende stund kan jeg så fortælle, at Kristoffer satser på at blive
mest sælgende af lodsedler igen til næste julemarked, for han vil stadig meget gerne hjælpe julemanden, som heldigvis også har lovet os
at komme.
Rigtig god sommer!
Julemarkedshilsen Jette

Indlægget i Januar Rullen...
Julen har englelyd, var egentlig en artikel til Frederiksborg Amts
Avis. I første omgang ville de ikke trykke noget for os, men så kom
de på bedre tanker. Stenlænderne har i løbet af december fået meget
omtale, og nu er der "hul igennem" til journalisten. Så store som
små, kom ud af busken og send jeres indlæg CC til mig, når I alligevel skriver til Rullen. (Husk også at sende dem til Rullen…, red.)

Odins sommerlejr går i år til Klarelven i Sverige, hvor vi i løbet
af uge 27 skal tilbagelægge ca. 120 kilometer på tømmerflåde.

Jeg vil sørge for, at de kommer videre til Annemarie på redaktionen.
Foreløbig kan vi da sige goddag og velkommen til 2 nye tropsspejdere, der synes at det lyder spændende, at være spejder hos Stenlænderne. Måske flere vil lade sig inspirere, hvis de læser om alt det sjove,
der sker hos os.
Spejderskriverknus
Jette

Sæt allerede nu kryds i kalenderen.

Tillykke med fødselsdagen til:
Benjamin den 23. februar

Med spejderhilsen
Junior-lederne
5

Lucia - Lucia - Lucia - Lucia
Jeg vil godt sige alle jer Lucia-piger tak for
jeres indsats. Det er dejligt, at I går så meget
op i det og møder frem, når der kaldes. Jeg
glæder mig til at se jer alle igen næste år.
Vel mødt!
Med Lucia hilsen
Hanne
Husk at melde afbud til Carsten på
tlf. 28 72 87 26

Forældremøde hops Pilen
Mandag den 7. april kl. 18:30 afholder vi et forældremøde hvor emnet vil være Pilen og vores sommerlejr 2008. Sommerlejren for Pilen
bliver afholdt i perioden 5.til 12. juli på Næsby Spejdercenter!
Meget mere om det i den kommende periode, men det bliver spændende og du kan godt begynde at glæde dig!!
”Hængepilene”

Stenhønsenes ny bestyrelse
Tophøne:
Fjerpenneskriver:
Æggetæller:
Ølgog:

Lise Barslund
Else Paulsen
Inge Birthe Durup
Grethe Handberg

47 17 30 13
47 17 20 56
47 17 07 67
47 17 06 81

Stenbukken – De ældstes Råd
Høvding:
Ceremonimester:
Skatmester:
Skriftfører:
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Poul Stannum
Flemming Hansen
Kurt Larsen
Herman Rogge

46 73 25 28
47 17 00 37
47 10 05 33
47 17 17 19

FredagSøndag

1.2.
3.2.

Ragnarok - tropstur

Lørdag

2.2.

Avisindsamling

Søndag

3.2.

Fastelavn, kl. 11.00 på Maglevad

Tirsdag

5.2.

Samarbejdsøvelse

Tirsdag

12.2.

Vinterferie

Tirsdag

19.2.

Vi skal ud at stå på skøjter

Mandag

25.2.

Grupperådsmøde på Maglevad.
Fællesspisning kl. 17.30

Tirsdag

26.2.

Maddag. Husk kl. 18.00
Med spejderhilsen
Jeppe, Jesper
Camilla og Carsten

En hilsen fra Afghanistan

Program for februar
Infotid 20.15 - 20.30. Afbud til Thomas 31 17 07 29 inden 18.00.

Lørdag

2.2.

Avisindsamling

Tirsdag

5.2.

Se billeder fra S.K.E.P.- forløb

Tirsdag

12.2.

Intet møde

Tirsdag

19.2.

Vi starter på vores S.K.E.P.- forløb

Mandag

25.2.

Grupperådsmøde.
Fællesspisning kl. 17.30

Tirsdag

26.2.

Vi fortsætter vores S.K.E.P.- forløb

Klanen for gamle seniorer
Brimer har fået en indirekte
hilsen fra vores udsendte under sydligere og farligere
himmelstrøg, som vi straks
iler med at give videre til
Rullens trofaste læsere. Den
altid fantastiske Johnny
Madsen (ikke sangeren, men
seniorspejderen med adventure-håndskriften), gør for
tiden tjeneste i de danske
styrker i DANCON i Afghanistan.
Via en satellit-telefon kunne han ved juletid forsikre vores nyudnævnte tropsleder CC om at flæskestegen også smagte godt dernede, og på
forunderlig vis er vi kommet i besiddelse af et nyhedsbrev til pårørende til de udsendte. Brevet var vedhæftet en række fotos, og sandelig
om ikke JM sidder midt i det hele. Lige så rødhåret som altid, men
dog med noget længere skæg (1/2 cm) end han nogensinde før er set i
besiddelse af. Alt i alt ser han ud til at have det godt, og det er vi
mange, der er glade for at vide.
Vi glæder os til, at han kommer hjem i februar. Måske vi også fra
ham kan få en lille beretning om det at være spejder på en noget anden måde…
Hele nyhedsbrevet og billederne kan ses på Stenlændernes hjemmeside under Forældrepatruljer/Brimer.

Tillykke med fødselsdagen:

Morten skal bare have den
pizza han altid får…
- det er nummer 22!
...det samme med Tex
- men det er nummer 5.

De gamle og noget ængstelige redaktører

Rasmus den 13. februar
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Stenlændernes Spejdermuseum 2008
Stenlændernes Spejdermuseum har nedsat følgende arbejdsgrupper,
som vi efter bedste evne har søgt besat med folk. Skulle der være en
tjans, der i særlig grad tiltaler dig som læser Rullen, skal du være
meget velkommen. Som tidligere skrevet, kan mange af opgaverne
foregå i hjemmes og i eget tempo:
Boggruppe .............................................. Klaus, Morten
Bladgruppe .............................................. Hans
Foto/filmgruppe (lyd) .................................
Dokumentationsgruppe/filmhold nutid ...

Program for februar

Arkivaliegruppe ......................................... Vivi, (evt. Finn)
Uniformsgruppe/diverse ...............................
IT-gruppe ...............................................
edb-registrering ............................. Nils, Lasse

Mødedag torsdag kl. 18.30 - 20.30.
Karen Frost på tlf. 20 32 99 82
Steffen på tlf. 28 89 30 95

Husk afbud til din instruktør:
Karen Rahbæk på tlf. 40 14 60 25

Kustoder/vedligeholdelse .............................
Lørdag

2.2.

Avisindsamling

Søndag

3.2.

Fastelavn på Maglevad kl. 11.00

Sikring ................................................... Jesper

Torsdag

7.2.

Undervisning og sammenspil

Udstillingshold .........................................

Torsdag

14.2.

Vinterferie - intet møde

Torsdag

21.2.

Undervisning og sammenspil

Torsdag

28.2.

Undervisning og sammenspil

"Skoletjeneste" .......................................... Morten
Internt (Brage, Odin)........................
Eksternt (besøgende, skoler mv) ...........

Indsamling .............................................. Alle
effekter (division) ............................
historier (interview) ..........................
"Forskning".............................................. Morten, Peter

Tillykke til:

Med spejdermuseumshilsen
Morten (26 65 44 56)
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Karen den 12. februar
Claus den 16. februar
Anette den 24. februar

Tambourhilsen
Ledere og instruktører

