Grupperådsmøde
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.

Mandag

2.2.

Mandag den 23. februar 2009 kl. 19:00 er der ordinært Grupperådsmøde (generalforsamling) hos Stenlænderne. Det afholdes på Spejdergården Maglevad.
Alle er velkomne til fællesspisning kl. 18:00. Man er selvfølgelig
også velkommen til kun at deltage ved Grupperådsmødet. Under selve
Grupperådsmødet vil der være ”normalt” spejdermøde for de spejderafdelinger, der har normal mødedag om mandagen.

Knob og lege

Af hensyn til spisningen vil vi gerne have en tilmelding senest den
mandag den 18. februar 2009. Prisen for deltagelse ved spisningen er
kr. 15,- pr. deltager (barn eller voksen). Der vil være mulighed for
køb af drikkevarer.

Vinterferie - intet møde

Grupperådet består af forældre til spejdere under 18 år, spejdere over
14 år og medlemmer af bestyrelsen. Patruljeledere under 14 år kan
ligeledes deltage.

Mandag

9.2.

Mandag

16.2.

Vi skal i skoven i Klokkekilde.

Søndag

22.2.

Fastelavn på Maglevad kl. 11.00

Mandag

23.2.

Vi skal lege og hygge os.
Grupperådsmøde kl. 19.00
Fællesspisning kl. 18.00

Dagsorden for Grupperådsmødet og indkaldelse er udsendt til alle
medlemmer direkte med brev. Vi kan dog løfte sløret for, at det er
ved denne lejlighed, at du får mulighed for at høre om, hvad der er
sket i årets løb, og hvad der skal ske i året der kommer.
Bestyrelsen håber at mange vil sætte tid af til at deltage i Grupperådsmødet og vi håber på en god debat om fremtiden for spejderarbejdet
ved Stenlænderne.
Med venlig hilsen og på gensyn!
Bestyrelsen for Stenlænderne ved
Poul Salling

Fastelavn på Maglevad
Tillykke med fødselsdagen til:
Astrid den 19. februar

Mikro-hilsener
Camilla, Jimmi, Paw og Rikke

Søndag d. 22. februar kl. 11.00 til
ca. kl. 13.30 afholder vi fastelavn
på Spejdergården Maglevad. Alle,
såvel små som store, er velkomne!
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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 voksne.
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

Program for februar

Mødedag mandag fra 18.30 til 20.00. Husk at melde afbud til lederne
på tlf. 47 17 25 85 kl. 18.00.
Mandag

2.2.

Patruljeopgaver - indendørs og udendørs

Mandag

9.2.

Vinterferie - intet møde

Mandag

16.2.

Priser, hæder og medaljer
Da dette nummer af Rullen allerede har slået dette tema an, vil vi på
museet fortsætte i samme rille:
For tiden er der en særudstilling om hædersbevisninger i spejderbevægelsen gennem tiderne. Lige siden starten af spejderbevægelsen var
det muligt at blive præmieret. Oprindeligt velsagtens da hele ideen
udsprang af BP’s oplevelser som militærmand, hvor medaljer jo altid
har været en måde at vise påskønnelse på.
Samtidig er det helt sikkert, at det var et udtryk for tidens opfattelse
af en motivationsfaktor. Som det stod skrevet i de gamle bøger:
”Spejderkorpsets Udmærkelsestegn”, som det må være enhver Spejders Ærgerrighed at opnaa at faa disse!
Af de mere sjove medaljer, som museet kan fremvise er medaljerne
for livredning og ”rask dåd”. Hvis man kunne standse en løbsk hest,
eller redde en person op gennem isen, var man nærmest sikker på en
af disse. Vi har kigget i de gamle blade og har kunne finde nogle malende beretninger om tildelinger. Læs dem på museet.
Det svarer vel til, at man i vore dage skal springe ud foran en ”løbsk
bil” for at få en medalje. Det kan ikke anbefales. Så mon ikke vi skal
nøjes med at nyde medaljerne på museet.
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Patruljeopgaver - bålkappe

Søndag

22.2.

Fastelavn på Maglevad kl. 11.00

Mandag

23.2.

Grupperådsmøde kl. 19.00
Fællesspisning kl. 18.00. Møde i Pilen fra kl.
18.30 sammen med de andre afdelinger.

Husk: Tøj efter vejret til alle møderne. Vi skal
være meget udendørs, hvis vejret tillader det.

Tillykke med fødselsdagen:
Vivi den 4. februar
Sophia den 12. februar
Frederik den 19. februar

Med spejderhilsen
Nils, Vivi og Klaus

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

Program for februar
Mandag

2.2.

Skræpmøde
Mødedag torsdag kl. 19.00 - 20.30.

Onsdag

4.2.

Onsdag

11.2.

Vinterferie - intet møde

Torsdag

5.2.

Onsdag

18.2.

Pingo fodbold 19.00-22.00

Torsdag

15.2.

Vinterferie

Husk afbud til din OL

Luksuslejr - materiel og næb til pingofodbold
Øve

Søndag

22.2.

Fastelavn på Maglevad kl. 11.00

Torsdag

19.2.

Øve

Mandag

23.2.

Grupperådsmøde kl. 19.00
Fællesspisning kl. 18.00

Søndag

22.2.

Fastelavn på Maglevad kl. 11.00

Luksuslejr - behandling af materiel

Mandag

23.2.

Grupperådsmøde kl. 19.00.
Fællesspisning kl. 18.00

Torsdag

26.2.

Øve

Onsdag

28.1.

Husk hellere at have for mange lag tøj på, som man så kan tage af
efterhånden som man får det for varmt. I stedet for at stå og mangle et lag
tøj som man ikke kan tage på når man har det for koldt!

Tillykke med fødselsdagen til:
Benjamin den 23. februar

Med spejderhilsen
Junior-lederne

Tillykke med fødselsdagen:
Cecilie den 21. februar

Tambourhilsen
Orkesterlederne

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

Husk vinterferien

Søndag

22.2.

Fastelavn på Maglevad kl. 11.00

Mandag

23.2.

Grupperådsmøde kl. 19.00
Fællesspisning kl. 18.00

Husk at melde afbud til din tropsleder
Jesper Kok på tlf. 40 87 95 29
Tirsdag

3.2.

Møde

Tirsdag

10.2.

Vinterferie

Tirsdag

17.2.

Møde

Søndag

22.2.

Fastelavn på Maglevad kl. 11.00

Mandag

23.2.

Grupperådsmøde kl. 19.00
Fællesspisning kl. 18.00

Tirsdag

24.2.

Møde

- den var ikke kommet før...

Med spejderhilsen
Jeppe, Jesper
Camilla og Carsten
Tillykke med fødselsdagen til:
Rasmus den 13. februar

