Januar 2010

spejdere
har i årtier
vidst, at
der er en
klar sammenhæng
mellem
drivhusgas
og klimaforandringer

Stof til Februar-Rullen afleveres til:
Morten Frederiksen
eller Henrik Dixen Dausell
senest Mandag den 11. januar
(Marts-Rullen; 8. februar)

Klima klimaks fokus
Som du muligvis har bemærket, har der været en vis fokus på klima. Og
med god grund. Spejdermuseet har ikke ville stå tilbage for nogen, så i den
anledning er der blevet lavet en udstilling om bl.a. Klimaspejdere. På museet har du derfor nu mulighed for at se, hvor meget et gram CO2 fylder, og
læse lidt om Odins affalds-sorteringsprojekt.
Og ikke nok med det. Der er en hel særudstilling om Blå Sommer, så du kan
vise dine forældre lidt om, hvordan rigtige spejdere tager på lejr!
Vidste du, at der er mange forskellige spejderkorps? Og hvad er lige forskellen på de blå og de blå spejdere? Og hvad adskiller dem fra de grønne,
og de grønne og de andre grønne? Og er FDF egentlig spejdere? Også dette
svar kan du få på museet.
Hvis du har lyst til at besøge os, får du din leder til at finde frem til en åbningstid. Eller også kommer du bare alene sammen med dine forældre.
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Molichs nye års-corner i anledningen af 1/12010
COP-15 - alle tænker det, ingen ved hvad det er. Er der for meget
klimasnak i luften - eller i TV? Nogle mener ja, vi har lizzom fattet
pointen med, at det ikke er menneskeskabt ... ?
Klokken er 14:57, det er et rart tidspunkt at skrive indlæg til Rullen. I
baggrunden ses en pumpekarakteristik for en 4,5V motor, der udleder
NaOH til en opløsning. 3. G'eren er ved at skrive studieretningsopgave. Men selvom skolen kommer først, kan man jo altid presse lidt tid
ind til at skrive nogle nytårstanker ned, en lille måned inden nytåret
starter. Derfor bliver der ikke holdt tale, da jeg hader traditioner. Her
ville jeg så traditionelt vis alligevel starte talen, men jeg hader traditioner.
Jeg solgte mine lodsedler et par timer efter at vinderlodderne var udtrukket og vinderne var fundet. Naturligvis var der ingen gevinst på
nogle af mine lodder. Men i en tid hvor jeg kæmper med gymnasium,
arbejde og andre vigtige ting, kan man undre sig højlydt over, hvorfor seniorerne skal sælge lodsedler. I år fik den hurtigste sælger udsolgt på andendagen. De to første dage var jeg i Jylland og havde køretime. Ind i mellem det kommer lektier. Gad vide, hvad hurtigsælgeren lavede de to første dage?
Dette skal ikke forstås som et "øv-hvor-er-det-uretfærdigt-at-jeg-ikkehar-en-chance", men mere et realistisk syn på salget af lodsedler. De
par gange hvor jeg har været ude de første dage, hvor jeg kunne, har
jeg ringet på hos de nærliggende ældreboliger og er blevet mødt med
"øv, jeg vinder ellers aldrig noget - behold dem" eller "nej de har allerede været her" eller bare en rysten på hovedet bag en rude. Gad
vide hvad der var sket, hvis det havde været en mikro, mini eller for
den sags skyld juniorspejder, der havde ringet på?
I år var der minimum tre seniorer, der købte alle deres lodder selv for
at gøre distributøren glad. Mon ikke de fleste af kunderne køber for
at gøre sælgeren glad, når det er til dette formål? Desuden er et af
formålene med lodsedlerne vel at gøre reklame for julemarkedet,
hvilket slet ikke opnås, ved at seniorerne selv køber dem. Mit sidste
argument er, at det forlød at mange gæster på julemarkedet undrede
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sig over, at der i år ikke havde været mulighed for at de kunne købe
lodsedler - næh, for dem har seniorerne jo solgt til sig selv.
Ellers har det forgangne år forløbet temmelig
godt. Blå Sommer har jeg jo fortalt om, ligesom
nathejk og korpsrådsmødet. Alle tre virkelig
sjove oplevelser. Klimaet er bare stadig ikke
nok i fokus, så kan I sige, hvad I vil. Så længe
folk tager på smutture til varme øer i en uge
uden egentlige mål andet end varme, så længe
spejderne bliver kørt til møder, så længe folk
bruger tørretumbler, så længe folk køber plastikposer i super-markedet, så længe folk bruger sølvpapir, så er der
ikke nok fokus på klimaet. Vores kære gruppeleder plejer at afslutte
med "hold ud" - jeg er af en hel anden holdning:
STRAM OP!
Molich

Så er der lige en stor TAK
Julen står i skrivende stund for døren, men en af de for mig vigtigste
begivenheder i forbindelse med julen er netop veloverstået - STENLÆNDERNES JULEMARKED
Det gik igen i år, ikke mindre end fantastisk. Tusind tak for hjælpen
til alle, der deltog på den ene eller den anden måde. Alle ydelser var
med til at gøre det til et hele, og ingen kunne undværes - stor som lille.
Julemarkedet gav en masse overskud til spejderiet på Maglevad, og
igen i år blev det større end de foregående år. Fantastisk, og som vi
hvert år siger, kan det dog blive ved, og JA, må vi sige igen, igen.
Jeg vil slutte med at sige alle tak for indsatsen, med ønsket om en rigtig glædelig jul og et godt nyt(spejder)år :-)
Og på gensyn til januar, hvor julemarkedet evalueres torsdag den 7.
januar kl. 19.00 i Laden.
Spejderknus Jette
4

Odin’s juletur d. 27.- 29. november
Da vi kom fredag klokken 19:00, skulle vi lave bål. Senere ristede vi
popcorn og skumfiduser. Vi skulle også gøre klar til julemarkedet ved
at skrive lidt på computer. Lørdag morgen kom Christian, mens vi
andre lå og sov. Da vi vågnede, skulle vi lave morgenmad på bål.
Desværre tog det lidt langt tid, fordi der ikke var nok power på. Da
vi endelig fik spist havregrød, fik vi ristede krydderboller. Bagefter
cyklede vi ud til Ølstykke genbrugsplads, og fik en rundvisning. Vi
klatrede også op i en traktor.
Da vi kom hjem, fik vi
frokost, og så tændte vi
et stort bål, som skulle
bruges til aftensmad. Vi
satte telt op til julemarked og fandt alle de ting
frem, der skulle bruges.
Til aften fik vi kylling
pakket ind i ler og lagt i
gløderne. Vi fik også
stegte rodfrugter, i alt 8
forskellige slags. Til
dessert fik vi frugtsalat
med råcreme ... det var
god aftensmad.
Her tilberedes alle rodfrugterne

Hele weekenden sorterede vi affald, som vi fotograferede. Billederne
skal bruges til nogle skilte. Søndag formiddag rev vi blade samme på
gårdspladsen og ryddede op, hvor vi havde været. Bagefter legede vi
en leg hvor vi blev delt i to hold. Vi skulle finde 22 mærkelige ting,
fx en blomstrende kost, familien klædt på til ferie på Bahamas, en dekorativ hat, en levende regnorm, en grøn sok og et maleri af en ged.
Vi sluttede af med frokost og med at skrive til Rullen.
Spejderhilsen
Christian, Lars, Andreas, Rasmus D.K. og Morten
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De dovne klanspejdere på Klima Camp
Tirsdag d. 8. december var klanen rykket ud af deres hytte på Maglevad og ind på Højbroplaa's. Dette startede med en tur i tog til Vanløse, hvorfra vi tog metroen til Kgs. Nytorv. Herfra var der en anden
gruppe spejdere, som vi fulgtes med ind til pladsen, der kun ligger 5
minutters gang fra stationen.
På campen var der gang i to bål
og så var der opstillet et kunstigt
opvarmet telt, hvorfra man kunne
købe æbleskiver og andre varme
jule-ting. Man kunne så lave forskellige klima-aktiviteter, hvoraf
vi bl.a. var på GPS-løb.
Løbet var ikke så stort eller langt, da vi kun skulle 50 meter ned af
hver sidegade til Højbroplads, men det var utroligt underholdende, da
man skulle kæmpe mod virtuelle monstre ved at slå mobilen ud i luften. Folk kiggede meget underligt på spejderne, der sloges med spøgelser.
Desværre var der en fejl i spillet, så vi
kunne ikke gennemføre, men arrangørerne var glade for at vi agerede betatestere. Derefter prøvede vi at finde ud
af, om vi kunne lave noget klimavenlig
mad. Dette var der ingen, der vidste noget om, og det lod til at det enten kun
var i weekenden, eller at man skulle stå
for alt andet end bål selv. Vi valgte derfor, efter at have lavet fint julepynt af
genbrugsting, at tage på Sunset Boulevard, uden at spise oksekød - i ægte klima-venlig ånd.
Der var altså ikke så meget underholdning for de ældre grene i hverdagen, men de yngre grene kunne da helt sikkert underholdes med
snobrød, juleklip og citroner med ledninger i.
//Molich
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Tak for de flotte kager
Vi vil sige mange tak for de flotte kager I har bagt til julestuen. Det
var meget lækkert og udvalget meget flot.
Så endnu en gang tusind tak.
Med julestue hilsen
Hanne og Ole

Tur med troppen til Söderåsen
(med kommentarer af deres afholdte ledere)
(Her følger beretningen om troppens vandretur på Söderåsen i Skåne.
Vær dog opmærksom på, at denne dagbog på ingen måde yder turen
retfærdighed. Hvis man vil vide mere om de små sjove oplevelser,
som ikke er skildret her, kan man med fordel spørge spejderne, som
gerne uddyber. Hvordan fik Katrine fx et næsten sygeligt affektionsforhold til en bakke æg, og hvorfor var det så sjovt? Hvordan fik
Amanda spejdernavnet Apanda? Og var Martins rygsæk overhovedet i
stykker? Spørg, spørg, spørg. Kommentarerne i parentes er ledernes
observationer, og kan derfor uden spørgsmålstegn regnes for sandfærdige).
Fredag den 6. november
Dagens distance: 9 km i let terræn.
Vi startede hele turen i Helsingør. Da alle var kommet, tog vi færgen
til Sverige. Da vi kom til Sverige tog vi toget til Åstorp.
(Her må lederne lige indskyde en mindre rettelse, for at læseren ikke
skal misledes af de unges manipulerende skrivestil. Indtil videre kunne man nemt få den opfattelse, at alt kører på skinner. Så bare for lige at give læseren et klart indtryk af, hvad vi har været igennem, vil
jeg berette lidt fra Helsingborg station. På vej til stationen opdager
spejderne, at der er rulletrapper. De ældre læsere vil have svært ved
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at se, hvad denne iagttagelse skulle betyde, da den almindelige trappe
stadig fungerede og alle friske spejdere jo til enhver tid vil foretrække
at få lidt syre i benene.
Men nej, ikke vores storspejdere. Så Martin var hurtig til at hoppe på
rulletrappen som en af de første. Med hans store rygsæk virkede ”gå
til venstre, stå til højre”-finten ikke rigtig, så effektivt fyldte spejderne hele trappen, hvilket gjorde Martins uheld så meget desto mere effektivt.
Da han nåede bunden af trappen, glemte han nemlig at flytte benene
væk fra rulletrappen, med det resultat at hans snørebånd sad fast,
hvor rulletrappen forsvinder i gulvet. Efter ham kom ca. 8 ekstra
tropsspejdere tumlende ind i ryggen på ham, da rulletrappen ufortrødent fortsatte med at bringe rejsende ned til perronen. Så tropsspejdere: Tag ved lære. Tag trappen! Således slutter en lille opsang fra deres ledere).

Vi gik og gik langt til vi kom til ruten, som vi skulle gå. Men vi gik
og hyggede os i mudder, skov og hvad der skulle til, men vi skulle
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frem. (Igen må jeg lige indskyde; der var kun en km fra stationen til
Skåne-leden begyndte. Så forstå vores skræk, da de første fire spejdere havde nået henholdsvis at klage over ondt i ryggen og spørge om,
hvor langt der var igen, inden vi nåede den kilometer ned ad vejen.
Slut for lederkommentarer for nu).
Vi skulle gå efter nogle mærker på træerne, men det var lidt svært, da
det var mørkt. Vi fik lidt problemer med Martins taske (rygsæk! lederne), den var i stykker og tung. Men, men, så kom Katrine, dagens pige i skysovs (dog helt uden skysovs! -lederne), og tog den i
stedet og så gik det meget bedre for Martin. Katrine var lidt øm i
kroppen bagefter! (Med ledernes ord så skulle vi nu høre på Katrine
brokke sig i stedet for Martin, som i øvrigt ikke klagede meget. Vi er
ikke helt nået til enighed om, hvorvidt byttet var en god ide). Da vi
kom frem til shelteren lavede Kok bål og der var nogle, der pakkede
ud og bagefter lavede Katrine, Amanda og Patrick nudler til alle sammen… Dejlig med noget varmt.. ☺
Det var vi ca. færdige med kl. 23…
Vi sov alle sammen kl. 2…
P.S. Kok snorker! (Her vil lederne gerne fraskrive sig ansvaret. Ingen
af lederne har hørt dette fænomen, og det må derfor betragtes som
særdeles usikkert, hvorvidt denne grove anklage har noget på sig.
Som de gode ledere vi er, ser vi naturligvis igennem fingre med denne slags nederdrægtigheder og bærer ikke nag. Men gæt hvem der
skal gøre rent i aften, Katrine).

Lørdag den 7. november
Dagens distance: 15 km i middelsvært terræn
Morgenen startede vi med, at vi vågnede og så en flok dådyr. (Og
hvis I vil vide, hvordan det virkelig gik for sig, så læs her: Om natten
sov de kære små spejdere trygt, mens deres ledere skiftedes til at holde bålet i live, så de kunne holde varmen, og skræmme de vilde dyr
væk. Da morgenen nærmede sig, var det Kok, der havde vagten, og
hans trænede leder-øjne spottede en flok kronhjorte på den anden side
af en mindre sø. Efter at have vækket alle spejderne ganske stille og
gjort dem opmærksom på hjortene, skræmte spejderne hjortene væk).
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Så var Amanda og Katrine kloge og lavede havregrød.
1. portion: Dårlig. Man skulle næsten bruge kniv og gaffel.
2. portion: Manglede salt!
3. portion: Ok, men manglede vand
4. portion: Rigtig god.
Katrine og Amanda spiste selvfølgelig den bedre af de 4 portioner, vi
lavede.
Da vi havde pakket sammen, gik vi videre.. Lederne (Jeppe og Kok)
gik bag os… Men vi gik og hyggede os med, at vi legede en leg. Patrick og Amanda og Katrine legede, at hvis man så en Volvo, så skulle man give Amanda en lammer. Så holdte vi en pause, hvor vi spiste
frokost og hyggede os. Skal lige tilføjes, at Mikkel havde smadret 2
æg og Katrine havde smadret 0.
(Her vil lederne gerne præcisere for den endnu ikke hjernevaskede
læser: Frokosten var klassisk for en vandretur og bestod af minutnudler med loganbrød. Loganbrød er et hårdt og meget groft brød, der
har den fremragende egenskab, at det – når det er lavet korrekt – kan
holde sig meget længe. For at gøre en lang historie kort med en lille
Ringenes Herre-henvisning: Spejdernes lembas! En opskrift kan ses
på stenlændernes hjemmeside under lederstof, men der kan frit varieres med nødder, tørrede frugter, o.l.).
Vi gik videre, efter vi havde spist eller efter 90 minutter samme sted.
Den sidste distance var på ca. 2,5 km. Da vi gik, kom vi til en flot
udsigt med solnedgang, hvor vi tog gruppebillede. (Billeder fra turen
kan ligeledes ses på hjemmesiden). Efter lidt tid gik alle foran undtagen Amanda og Katrine. Lige pludselig faldt Katrine. Martin gik op
til de andre og sagde, at Katrine var faldet og græd. Så løb Mikkel og
Patrick ned til Amanda og Katrine, men idet de kom, stod
Katrine og Amanda og skraldgrinede.
Vi gik videre, til vi kom til shelteren. Da vi
gjorde det, havde Kok og Jeppe lavet bål.
(IGEN! Gad vide om spejderne overhovedet når at tænde bål på
denne tur?!)
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Da vi manglede vand, gik Amanda og Mikkel op og hentede vand hos
svenskerne i huset og nu sidder vi og kigger på, at Kok laver dejlig
mad. Vi fik super mad. Vi fik culottesteg, bacon, ostebønner, pastinak kartofler og knoldselleri. Efter et dejligt måltid mad gik vi i seng.
(Nu har ledernes kommentarer vist været undværet lige lovligt længe.
Denne historie trænger vist gevaldigt til et pust af sandfærdighed, som
kun ledere kan tilføje. Aftensmaden bestod af 3 kg culottesteg og 1 kg
bacon, som Kok venligt havde valgt at bære hele vejen. Til dette fik
vi mornay sauce og grønne bønner med ost, som Jeppe venligt havde
båret hele vejen. Da vi som ledere bekymrer os om vores spejderes ve
og vel, havde vi ligeledes arrangeret nogle bagte kartofler og rodfrugter, så spejderne kunne få fyldt alle vitamindepoterne op.
Efter at lederne således havde lavet mad i tre timer, mens spejderne
ikke havde lavet stort andet end at finde deres soveposer frem, spiste
vi et overdådigt aftensmåltid og da lederne troede, at vi skulle drikke
kakao, spise chokoladekiks, spille kort og fortælle røverhistorier til
langt ud på natten, blev vi slemt skuffede. Alle spejderne gik nemlig i
seng, og kl. halv ni sov de alle. Så kunne lederne jo godt regne ud,
hvem der måtte stå for bålvagten igen i aften).
Vi mødte også Vivi. Hun var på vandretur sammen med en…
(Lederne vil igen gerne oplyse den interesserede læser: Vivi kom –
helt uventet – over til shelteren for at låne lidt, øhh, optænding til deres bål, da hun opdagede, at det var hendes egen spejdergruppe, der
lå i shelteren. Først blev hun glad for at se os, men efterfølgende indrømmede hun, at hendes intention havde været at spille dum turist,
der ikke kunne tænde bål, for at høre om hun kunne få hjælp fra en
spejder. Hun fik dog tændt sit bål).
(Spejderne adopterede en tradition indført af de altid inspirerende
tropledere, og vurderede dagens lokummer på en skala fra 1 til 6 loganbrød. Logikken i at bruge loganbrød til denne vurdering er, at loganbrød er meget fiberholdigt og derfor virker svagt afførende, og
dermed er med til at holde den vandrendes mave i topform.
Dagens distance bød på to toiletter, et hvor vi spiste frokost, og et
ved shelteren. Lokummet ved frokosten fik kun 1 loganbrød efter
Mikkels vurdering. Der forlyder ikke noget om hvorfor.
11

Mikkel var tilsyneladende for rystet over lokummet til at kunne sige
noget sammenhængende, da han kom ud.
Lokummet ved shelteren var dog i en helt anden kvalitetsklasse, og
fik 5 ud af 6 loganbrød. Spejdernes udgave af denne karaktergivning
ser således ud:)
WC lørdag: Frokost 1 logan; aften 5 logan (ud af 6 logan…)

Søndag den 8. november
Dagens distance: 7 km i meget let terræn.
Vi startede med, at vi vågnede og lavede dejlig morgenmad/brunch.
(En spejderbrunch er – hvis I, kære læsere, undres – tre skiver toast
oven på hinanden, hvor krummen er pillet ud af den midterste skive
brød og erstattet af et råt æg. Toastbrødet – som med fordel kan smøres let på ydersiden – pakkes pænt ind i skiveskåret bacon og stanniol,
og steges ca. 15 minutter på hver side i gløderne. Den opmærksomme
læser vil desuden lægge mærke til, at det var her æggene – som Mikkel delvist smadrede – hørte hjemme).
Efter det pakkede vi sammen og gik til Klippan. Vi kom på den forkerte side af togbanen, men vi gik bare over skinnerne…
Derefter ventede vi på toget, imens vi spiste tørre nudler. Vi tog toget
til Helsingborg, hvor vi tog færgen til Helsingør. Da vi kom frem var
vi flade.
(Lederne undrer sig. Vi vurderede, at der ikke var tid til at varme
vand til nudlerne, så de blev spist rå. Til gengæld var der stadig et kg
culottesteg tilbage fra aftensmaden, som man kunne supplere de lidt
kedelige nudler med. Men spejderne gad knapt røre culottestegen, så
lederne måtte tage en tørn og kværne op mod 400 g culottesteg hver.
Hvordan de kan være trætte, er os i øvrigt en gåde. De sov 13 timer i
nat).
Hilsen Brage (og ledere)
Tak for en god tur. (Selv tak)
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Program for januar
Mødedag torsdag kl. 18.30 - 20.00.

Søndag

10.1.

Husk afbud til din OL

Nytårsløb. Vi mødes ved Stenløse Rådhus
kl. 10.00. Kl. 13 er der Nytårsgudstjeneste

Torsdag

14.1.

Øve

Torsdag

21.1.

Øve

Torsdag

28.1.

Øve

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:
Nadia den 11. januar
Thomas den 29. januar

Tambourhilsen
Orkesterlederne

Program for januar
Infotid 19.05-19.30. Afbud til Mia 22 91 85 17 inden 18.30.

Søndag

10.1.

Nytårsløb. Vi mødes ved Stenløse
Rådhus kl. 10.00. Kl. 13 er der Nytårsgudstjeneste
Andre møder i januar:
Spørg dig for...

An der schönen blauen Donauuuuuuu

Tillykke med fødselsdagen til:
Thomas den 29. januar

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

5.1.

Planlægning af halvårsprogram
og sommerlejr!

Søndag

10.1.

Nytårsløb. Vi mødes ved Stenløse Rådhus kl. 10.00. Kl. 13
er der Nytårsgudstjeneste

Tirsdag

12.1.

Maddag (Husk vi mødes kl. 18)

Tirsdag

19.1.

Orientering + planlæg foropgave
til Dinizuli

Tirsdag

26.1.

Foropgave til Dinizuli

Lørdag Søndag

30.1.
31.1.

Dinizuli

Tillykke med fødselsdagen:
Mikkel den 13. januar
Camilla den 30. janaur

Med spejderhilsen
Jeppe, Jesper,
Camilla og Carsten

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

Søndag

10.1.

Nytårsløb. Vi mødes ved Stenløse Rådhus kl. 10.00. Kl. 13 er der Nytårsgudstjeneste

Mandag

11.1.

Skræpmøde. Forberede ovn/samarbejdslege

Onsdag

13.1.

Klima / miljø.
Affaldssortering / rengøring /kompostkasse

Onsdag

20.1.

Klima / miljø.
Affaldssortering / rengøring /kompostkasse

Onsdag

27.1.

Cykeltur

Mandag

1.2.

Skræpmøde. Turplanlægning / ledertræning

Tillykke med fødselsdagen:
Elizabeth den 7. januar

Med spejderhilsen
Junior-lederne

Program for januar

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

10.1.

Nytårsløb. Vi mødes ved Stenløse Rådhus
kl. 10.00. Kl. 13 er der Nytårsgudstjeneste

Mandag

11.1.

Intet møde

Mandag

18.1

Mandag

25.1.

Mandag

1.2.

Husk din kniv id ag, hvis du har en
Vi skal se, om vi kan tage ’knivmærke’ i
dag!
Intet møde. Flyttet til søndag den 7. februar

Tillykke med fødselsdagen:
Magnus den 3. januar
Kasper den 22. januar
Mia den 31. januar

Med spejderhilsen
Nils, Anne, Eva,
Steffen og Paw

Program for
januar

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.

Søndag

10.1.

Nytårsløb. Vi mødes ved Stenløse Rådhus kl. 10.00. Kl. 13 er der Nytårsgudstjeneste

Mandag

11.1.

Intet møde

Mandag

18.1.

Vi skal bruge vores sanser

Mandag

25.1.

Vi ser på stjerner på himlen

Mandag

1.2.

Intet møde. Flyttet til søndag den 7. februar

Mikro-hilsener
Kathrine, Anja, Camilla,
Jimmi, Paw og Rikke

STENLÆNDERNES GRUPPE
SPIDSERNE (mikroflok):
MIKL Paw Larsen
MIKA Rikke Drehn-Knudsen
MIKA Jimmi Bargholz
MIKA Camilla Gislinge
MIKA Kathrine Johansson
MIKA Anja G. Gjedsted

Blåmejsevej 10
Rosenlundvej 1
Park Allé 22
Blåmejsevej 10
Vibevej 41
Valhals Plads 10

3660 Stenløse
3660 Stenløse
3650 Ølstykke
3660 Stenløse
3660 Stenløse
3650 Ølstykke

47 10 77 17
47 17 27 07
47 17 85 17
47 10 77 17
47 10 71 86
44 44 33 32

PILEN (miniflok):
ML
Paw Larsen
MA
Nils Wodschow

Blåmejsevej 10
Urtetoften 2

3660 Stenløse
3660 Stenløse

47 10 77 17
48 18 41 07

MA

Steffen

28 89 30 95

MA
MA

Eva
Anne

51 68 07 85
26 42 41 44

ODIN og TOR (juniorflokke):
Kim Andersen
Vandmanden 76
Lisbeth Vester Olesen Tokevej 25
JA
Anne Bargholz
Park Allé 22
JL
JA

BRAGE (spejdertrop):
TL
Jesper Jørgensen
TA
Jeppe Majlund
TA
Carsten Cederholm
TA
Camilla Manly

Møllehøjen 8

3650 Ølstykke
3660 Stenløse
3650 Ølstykke

26 84 80 04
47 17 35 39
47 17 85 17

3630 Jægerspris

40 87 95 29
60 92 05 13
28 72 87 26
40 87 95 29

Betty Nansens Allé 53, 1.5 2000 Fr.berg

Lundtoftegade 84, 2.tv 2200 Kbh. N
Møllehøjen 8, Gerlev 3630 Jægerspris

HRÆSVELGR (seniorklan):
KL
KA
KA

Mia Travers Bargholz Park Allé 22
Trine Fremlev Velsboe Damgårdavej 7, 2.tv.
Rasmus Majlund
Gærdesmuttevej 8

3650 Ølstykke
3660 Stenløse
3660 Stenløse

22 91 85 17
28 56 25 11
47 10 80 57

3540 Lynge
3540 Lynge

48 16 06 46
48 18 88 87

Tambourkorps:
OL
OL

Birgitte Rafner
Annette Mejlvang

Moselundsvej 1
Egevangen 7

BESTYRELSEN PR. 23. FEBRUAR 2009:
Formand:
Thomas Nord-Larsen
Kasserer:
Dennis Fremlev
Desuden:
Doris Skov Larsen
Vibeke Tellefsen
Carsten Nørgaard

Dronning Dagmarsvej 2 3650 Ølstykke

35 37 31 87

Damvej 4

3660 Stenløse

47 17 44 19

Valborgvej 11
Doravej 4
Natalievej 4

3660 Stenløse
3660 Stenløse
3660 Stenløse

47 17 02 14
47 17 25 69
47 17 11 53

Jens Velsboe
Kim Andersen
Eva Birch Karlsen
Paw Winther Larsen
Annette Mejlvang
Unge:
Jeppe Majlund

Edithvej 25
Vandmanden 76
Birkealle 10
Blåmejsevej 10
Egevangen 7

3660 Stenløse
3650 Ølstykke
3630 Jægerspris
3660 Stenløse
3540 Lynge

47 17 07 23
26 84 80 04
51 68 07 85
40 17 54 17
48 18 88 87

Betty Nansens Allé 53, 1.5

2000 Fr.berg

60 92 05 13

Rasmus Majlund
Steffen Christiansen
Mia Travers Bargholz
Ulf Molich

Gærdesmuttevej 8
Drosselvej 4D
Park Allé 22
Skovkrogen 3

3660 Stenløse
3660 Stenløse
3650 Ølstykke
3660 Stenløse

47 10 80 57
29 89 30 95
22 91 85 17
25 33 66 74

3660 Stenløse

47 17 25 85

Edithvej 25

3660 Stenløse

47 17 07 23

Edithvej 25

3660 Stenløse

47 17 07 23

Ledere:

MAGLEVAD:
Spejdergården Maglevad Dam Holme 4
UDLÅN AF MAGLEVAD
Jette Velsboe

GRUPPELEDELSE:
GL

Jens Velsboe

