Maj 2010

Nogle af dyrene i ZOO glæder sig også
til at se dig den 2. maj!

Stof til Sommer-Rullen afleveres til:
Morten Frederiksen
eller Henrik Dixen Dausell
senest Mandag den 10. maj
(September-Rullen; 16. august)

Klage-sang
Vi har fået en klage. Aldeles uhørt. OK, det var ikke en direkte klage, men
en ufin hentydning pakket ind i et i øvrigt ulæseligt indlæg. En ungdommelig, uvidende, ustabil ignorant har antydet, at april-nummeret var kedeligt…?
Protest! Aldrig har april-nummeret været mere sprælsk. For ikke at stå alene, har vi kontaktet vores trofaste læser, der har givet udtryk for, at nummeret var sjovt. Han udtaler således: Nummeret var sjovt.
Fx var forsiden da skæg, Den hemmelige tegning var finurlig og op til flere
indlæg var da lige til at trække på smilebåndet over.
Men referatet fra Grupperådsmødet var kedeligt - indrømmet.
Da klagen hermed er afvist, vil vi i stedet glæde os over, at Ulf har fødselsdag den 29. maj. I den anledning byder redaktionen på varm kakao og boller
til næste redaktionsmøde. Vi må jo støtte en af vores helt trofaste støtter.
Og tænk så over om ikke verden er en smule skør, og om ikke den trænger
til at blive skør på den gode måde. Med din indvirkning. Forskellen på
”skør” og ”skøn” er trods alt kun et bogstav.
God forsommer
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ZOO-dag
Årets hyggeligste tur for både spejdere og ledere nærmer sig, og i år
afholdes Zoo-dag traditionen tro søndag den 2. maj.
Stenlænderne mødes med de 1400 - 1500 andre spejdere på Valby
Station, og går herfra samlet til Zoo. I Zoo er der opgaveløb og præmieoverrækkelse, og herefter går vi retur til Valby Station.
Opgaveløbet er baseret på fordybelse i et tema og oplevelser
som man normalt ikke får i
Zoo. De som ikke ønsker at
deltage i opgaveløbet, kan i
stedet få en oplevelse ved at
gå og se på dyrene.
Mens spejderne er på løb eller
ude og kigge på dyr, skal lederne hjælpe til på en post.
Stenlænderne er alle tilmeldt
samlet, og der vil være samlet afgang fra Stenløse station og hjemkomst samme sted.
Selve Zoo-dagen varer fra kl. 9 til 16.30.

Glemte sager
Vi har nu efterhånden akkumuleret så
meget ”glemmetøj”, at det er begyndt at
blive et problem at have det stående.
Det vil blive placeret i en kasse i Ladens
garderobeområde frem til den 1. juni.
Derefter vil tøjet blive givet videre til
genbrug.
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Så sker der noget i Stenlændernes Tambourkorps
Stenlændernes Tambourkorps har fået et fantastisk samarbejde med
ASTBK (Allerødspejdernes tamburkorps) (staves sådan, ikke "-bour"
som vores).
Vi besluttede at starte et samarbejde med Allerød for at få nogle flere
venner og noget mere sjov i vores tambourkorps. Dette er lykkedes
over al forventning - hver tirsdag tager vi fra hhv. Lynge og Stenløse,
hele vejen til Allerød for at få undervisning, som supplement til vores
eget om torsdagen.
Vi er derfor blevet inviteret med til en hulens bunke arrangementer,
ligesom vi inviterer Allerød til at komme og spille med os til f.eks.
julemarked, loppemarked, Skt. Hans, fakkeloptog og en masse andre
arrangementer rundt omkring i landet.

Alle er altid klar med en hånd!

4

Vi har efterhånden været på en del ture, og det har resulteret i nye instruktører, som kommer og hjælper os i Stenløse. Det er vi super glade for. Vi har haft nogle dage, hvor vi har spillet for vores egne grene, og endda også for KFUM-spejderne i Stenløse. Indtil videre har
det resulteret i 2 super-talenter, som vi håber at se mere til.
Som det ser ud nu, er vi tre ledere i tambourkorpset - Annette, Birgitte og Thomas. Der vil ske en smule rokade til sommerferien, men det
skal ikke holde os fra at gennemføre vores vision - At spille, hygge,
lege og have det kanon som vi er.
Selv får jeg utrolig meget hjælp af alle medlemmerne. I er SUPER
forstående, og når jeg har brug for en hånd, er I der straks og hjælper
- Kunne ikke klare den musiske del uden jeres hjælp. Med det sagt
skal andre vide, at ALLE er velkomne. Der er aldrig for mange hos
os, så kom glad.
Tja, Det var lige min lille bøvs, jeg ville af med af gode nyheder.
Musiske spejderhilsner
Thomas

Affaldssortering på Maglevad
Odin laver affaldssortering på Maglevad. Der vil blive sat affaldsstativer op i begge køkkener. Der er 5 spande og 2 kasser.
Der vil oven på hver spand/kasse være en beskrivelse af, hvad der må
komme i spanden/kassen.
Når de store tønder er fulde, kører vi dem på genbrugspladsen, så
børnene selv kan være med til at sortere det i de rigtige containere.

Se på næste side hvordan der skal sorteres!
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Der skal sorteres på følgende måder:
Spand 1 Metal:

Spand 2 Plastflasker
Spand 3 Glas
Spand 4 Kompost

Spand 5 Rest affald

Alle former for rent metal, dvs. at makreldåsen skal skylles, inden den smides
ud.
Rene plastikflasker og kun flasker
Alle former for rent glas og flasker af
glas. Dvs. at syltetøjsglasset skal skylles.
Rå frugt og grønsager, let nedbrydelige
skræller, kaffe og tefiltre og skaller af
æg og nødder (denne spand vil ikke være
sat op fra starten da kompostkassen ikke
er lavet endnu)
Alt det der ikke må komme i de andre
spande.

SKAL TØMMES EFTER HVERT MØDE.
Kasse 1 Pap

Kasse 2 Papir

Spand 1, 2, 3

Spand 4
Spand 5
Kasse 1 og 2

Alle former for rent og tørt pap, eks.
indpakningen af en makreldåse, æggebakker, osv.
Større papkasser slås sammen og lægges
i den opstillede kasse/tønde
Alle former for rent og tørt papir, eks.
tegnepapir, brevpapir, kuverter, osv.
PS. Ingen aviser, dem må I selv få afleveret
Tømmes i de tønder, der er sat op imellem køkkenerne. Bind en knude på posen.
Tømmes i kompostkassen, posen må ikke komme med
Tømmes i den grønne affaldscontainer
uden for porten
Tømmes i de opstillede tønder
Spejderhilsen
Odin
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Vores klimaprojekt
Vi har indtil videre sat skilte op om opvask og håndvask. Det er med
billeder, så også de små ’mikroer’ kan forstå det. Vi er også i gang
med en større opgave med en kompost-kasse, der er beregnet til en
masse former for gammel mad.
Og når vi nu snakker om kompostkassen, skal I vide, at vi har lavet
huller og har derfor lagt sten for at ingen skal falde i. Derfor er det
strengt forbudt at fjerne dem eller hoppe på dem.
Både Stuehuset og Laden er nu udstyret med et komplet skraldespandssystem, der virker fortræffeligt. De er også med billeder og
tekst, om hvad der MÅ komme i og som IKKE MÅ.
Odin
P.s Rasmus er helt og aldeles plimeling og det er hans eget udsagn.
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SPILDOPMAGERNES SIDE
Spildopmagerne er nu godt i gang med slusetømningerne på Lynge
genbrugsplads. Vi begynder at oparbejde rutine i sortering af effekterne. I 2010 har vi tegnet os for 10 weekends. Du ser datoerne nedenfor.
Vi har stadig brug for jeres støtte
Vi mangler fortsat frivillige i tre weekends. Det fremgår af
”kalenderen” nedenfor.
Det betyder, at DU stadig kan nå at være med og dermed ”score” 300
Stendollars, som du kan bruge til betaling af sommerlejr eller lignende. I skal ikke være bange for at melde jer til. Vi skal nok sørge for
at introducere jer til opgaven.
16 - 17 januar

Gennemført

13 - 14 februar

Gennemført

20 - 21 marts

Gennemført

17 - 18 april

Gennemført

15 - 16 maj

Besat

12 - 13 juni

Besat

28 - 29 august

Mangler én familie

18 - 19 september

Besat

9 - 10 oktober

Mangler én familie

6 - 7 november

Mangler én familie

Har du endnu ikke meldt dig, men kan tænke dig at være med på en
af de ledige weekends, skal du blot sende en mail til Carsten
(cargitlar@email.dk) med ønske om hvilken af de ledige tider, du
kunne tænke dig.
Se mere på www.stenlanderne.dk
Spildop-Udvalget
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I skøjtehallen
Vi startede på Maglevad kl. 18:00, hvor Kim og Lisbeth stod og ventede på os. Vi kørte så HELE vejen til Gladsaxe. I Gladsaxe kom vi
ind i skøjtehallen et kvarter før de åbnede. Det var fedt, at vi fik lov
til at være der før de andre, selvom det kun var et kvarter.
Resten af aftenen havde vi det fantastisk og vi lærte en masse ting. Vi
lærte f. eks at køre baglæns (med ”vi”, mener jeg Anna). Alle os
”Skræpper” fik varm kakao og lækker cola-skumfidus kage, de fleste
af os ELSKEDE
det.
Det meste af tiden
legede vi fangeleg
eller øvede os på
forskellige måder at
skøjte på. Som at
skøjte baglæns, hurtigt og lave piruetter. Det var ret
svært at lave piruetter. Mange af os
faldt grumt, rigtig
grumt, næsten hele
tiden.

Vi så ikke spor udmattede ud efter… Oh, yes we did. Men det var i
hele taget en meget hyggelig spejdertur med nogle af vores bedste
venner. ☺☺☺☺☺☺☺.
Spejderhilsen
Odin
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Molichs corner - i skoven
Her den anden dag var vi i skoven. Der var spejdere og de skulle svare på, hvad der er bedst til glødebål - to patruljer svarede hver især
hhv. ask og birk, og ud fra dette fik de hver sit koordinatsæt til næste
post. 2 timer senere havde de ikke fundet den.
Spejderne er sjove, men bruger de plove, bliver de pludselig flove og så klør mine klove. Det må du love, at dette lands love, er tænkt
med intet andet end LOVE - jeg vil fandeme hellere sove. Sådan er
spejdere sjove.
Glæd jer til Sct Georgs Dag! Dagen, hvor der sker masser af dejlige
ting, med masse sjove begivenheder og spas og løjer! Mød talstærkt,
mød glad, mød sjov, vi glæder os til at se dig!
Dagen derpå:
Hey man... hey.... fuck hvor var det sjovt i går.... yeah... jeg havde
slet ikke regnet med, at spejderne kunne være så sjove.... nææh... nej
nej nej, hvor var det sjovt.... 10hihihi..... hej, hej.... kamel?
Anyway, lad mig citere jyske rappere: "vi er en
trop, en trup, verdens vildeste klub og lige siden
vi var lille, har vi gået på pub!" - de har fanget noget dér!? April-rullen var da kedelig.
Så slår man op på side 18, den gyldne side
med pomp og pragt - og hvad ser man. Lutter lagkage! Ikke just. Man ser Gøgl!
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JAAA!! DERFOR ER SPEJDERE SÅ SJOVE!! På side 19 ses en
mand, der spiller fanfare til ære for Rullen.
Det her indlæg, det bliver nok det længste, jeg nogensinde har skrevet. Slut. "Ej?" tænker man så, mens man overvejer, hvordan verden
ville se ud, hvis man flyttede længere væk fra jordens centrum for at
få dagene til at vare længere, så man kan nå mere :) Alle ville bo i
bjergene og med tiden ville folk have glemt, hvorfor de boede der og
flytte ned igen - så ville landegrænser måske flytte sig, eller helt forsvinde? Alle ville leve i harmoni? Eller også ville imperialismen genopstå. Damn.
Imperialisme - det er nok det fineste ord, der nogensinde har været i
en udgave af Molichs Corner. Paradoksalt nok er det også det mest
sofistikerede, jeg nogensinde har sagt. Og så er vi vel ved status quo?
Eller har jeg i realiteten udviklet et helt nyt lingo eller kommunikationsform om man vil? Visse litterære analyser ville nok indikere en
sådan evolution. [REKLAME: WWW.GOOGLE.DK]
Sæææs
/Molich

Kom i kontakt med din Rulle
Der er rigtig mange måder, som du kan komme i kontakt med dit
yndlingstidsskrift. Brev, personlig henvendelse på redaktionsaftenen,
telegrammer, indtelefonerede beskeder, brevduer og meget andet
Tankeoverføring bruges meget af visse ledere og andre, der på den
måde får sendt deres tanker om indlæg af sted. Desværre er Redaktionens receptator endnu ikke fuldt udviklet og en mængde indlæg er
misset på den konto. Denne metode kan derfor ikke fuldt ud anbefales.
Derimod er vi meget stolte af at kunne henvise til den nye mailadresse:
rullen@stenlanderne.dk
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Efter ganske få tastetryk på denne adresse, vil du omtrent være i direkte kontakt med de to bagmænd, og på den måde være sikker, at
dine inderste tanker også finder vej til det skrevne papir.
Som vi tidligere ofte har nævnt, er det vigtigste ved et indlæg, at det
er noget, der vedrører Stenlænderne. Og så må det selvfølgelig gerne
være underholdende, men alt omkring opsætning og stavekontrol kan
du roligt overlade til redaktionen. Vi gør vores bedste for, at dit indlæg præsenterer sig på bedste vis.
Hvem kan skrive til Rullen? Alle, der har en oplevelse med Stenlænderne. Dvs. at spejdere og ledere selvfølgelig kan skrive. Men også
forældre, bedsteforældre, skolelærere, ægtefæller og kærester.
Vi har tidligere med større eller mindre succes haft brevkasser og
præmiekonkurrencer i Rullen. Hvis der opstår et udtrykt behov herfor
vil vi ikke tøve med at genoplive disse, eller noget helt tredje.
Og hvis du står med en
sovepose der er blevet for
lille, kan spejderrelaterede
annoncer også (i begrænset omfang) optages i Rullen. Som du måske fornemmer, er mulighederne
mange!!!
Men vigtigst af alt. Rullen
er dit blad, så skriv til os.
rullen@stenlanderne.dk
red.

Den ældste redaktør
med hue
i en hytte
på Grønland,
Påsken 2010
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Program for maj
Mødedag torsdag kl. 18.30 - 20.00.

Tordag

6.5.

Husk afbud til din OL

Øve

Torsdag

13.5.

Kristi Himmelfartsdag - Intet møde

Torsdag

20.5.

Øve

Torsdag

27.5.

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:
Christopher den 19. maj

Tambourhilsen
Orkesterlederne

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

Søndag

2.5.

ZOO-dag

Tirsdag

4.5.

Løbetræning / byg bil

Tirsdag

11.5.

Løbetræning / byg bil

Tirsdag

18.5.

Løbetræning / byg bil

Tirsdag

25.5.

Løbetræning / byg bil

Søndag

30.5.

Oak City Rally

- og hvor blev tiden af?

Tillykke med fødselsdagen til:
Ulf den 29. maj

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

2.5.

ZOO-dag

Tirsdag

4.5.

Madmøde

Tirsdag

11.5.

Arrangere løb for juniorerne

Onsdag

19.5.

Løb for juniorerne
(ved juniorerne det?, red.)

Tirsdag

25.5.

Ordne Oak City bil(er)

Søndag

30.5.

Oak City Sæbekasserally

Med spejderhilsen
Jeppe, Jesper,
og Carsten

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

Søndag

2.5.

ZOO-dag

Mandag

3.5.

Skræp møde

Onsdag

5.5.

Klima / miljø. Pakke til cykeltur. Kompostkasse

Fredag Søndag

7.5.
9.5.

Onsdag

12.5.

Kristi himmelfartsferie - Intet møde

Onsdag

19.5.

Klima / miljø. Pakke til divisionsturneringen. Kompostkasse

Onsdag

26.5.

Klima / miljø. Cykeltur

Cykeltur

Tillykke med fødselsdagen til:
Frida den 28. maj

Med spejderhilsen
Junior-lederne

Program for maj

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

2.5.

ZOO-dag

Mandag

3.5.

Bålkapper til jer, der ikke har en. I, der
har en bålkappe, tager den med.
Vi ser på vores Oak City biler

Mandag

10.5.

Vi træner til Oak City med 5 km med biler

Mandag

17.5.

Pakke til sommerlejr. Knob

Fredag
Mandag

21.5.
24.5.

Sommerlejr

Søndag

30.5.

Oak City

Mandag

31.5.

Vi laver mad, hvis vi kan få ild i bålet!

Tillykke med fødselsdagen:
Klaus den 25. maj
Tenna den 25. maj

Med spejderhilsen
Anne, Eva, Lone, Anja
Per, Niels og Paw

Program for
maj

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

2.5.

ZOO-dag

Mandag

3.5.

Bålkapper til jer, der ikke har en. I, der
har en bålkappe, tager den med

Mandag

10.5.

Vi træner til sommerlejr med 5 km

Mandag

17.5.

Pakke til sommerlejr. Knob

Fredag
Mandag

21.5.
24.5.

Sommerlejr

Mandag

31.5.

Vi snitter og laver mad over bål

Tillykke med fødselsdagen:
Lasse den 18. maj
Nicklas den 22. maj

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

STENLÆNDERNES GRUPPE
GRUPPELEDELSE:
GL

Jens Velsboe

Edithvej 25

3660 Stenløse

47 17 07 23

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

3660 Stenløse
3660 Stenløse
3660 Stenløse
3660 Stenløse

47 10 77 17

SPIDSERNE (mikroflok):
MIKL Paw Larsen
Blåmejsevej 10
MIKA Rikke Drehn-Knudsen Rosenlundvej 1
MIKA
MIKA
MIKA
MIKA

Jimmi Bargholz
Camilla Gislinge
Kathrine Johansson
Anja G. Gjedsted

Park Allé 22
Blåmejsevej 10
Vibevej 41
Valhals Plads 10

PILEN (miniflok):
ML
MA
MA
MA
MA
MA
MA

Paw Larsen
Nils Andersen
Per Tellefsen
Lone Nielsen
Anja Rieneck
Eva Birch Karlsen
Anne Bargholz

Blåmejsevej 10
Stærevej 8
Doravej 4
Hermannsvej 9
Gjelstensåsen 263
Birkealle 10
Park Allé 22

3650 Ølstykke

3650 Ølstykke

51 68 07 85
26 42 41 44

3650 Ølstykke
3660 Stenløse

26 84 80 04
47 17 35 39

3630 Jægerspris

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

3630 Jægerspris

ODIN og TOR (juniorflokke):
JL
JA

Kim Andersen
Vandmanden 76
Lisbeth Vester Olesen Tokevej 25

BRAGE (spejdertrop):
TL
TA
TA

Jesper Jørgensen
Jeppe Majlund
Carsten Cederholm

Møllehøjen 8

Betty Nansens Allé 53, 1.5 2000 Fr.berg

Lundtoftegade 84, 2.tv 2200 Kbh. N

HRÆSVELGR (seniorklan):
KL
KA

Mia Travers Bargholz Park Allé 22
Trine Fremlev Velsboe Damgårdavej 7, 2.tv.

3650 Ølstykke
3660 Stenløse

22 91 85 17
28 56 25 11

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. 22. FEBRUAR 2010:
Formand:
Thomas Nord-Larsen
Kasserer:
Dennis Fremlev
Desuden:
Doris Skov Larsen
Helle Larsen
Carsten Nørgaard

Dronning Dagmarsvej 2 3650 Ølstykke

35 37 31 87

Damvej 4

3660 Stenløse

47 17 44 19

Valborgvej 11
Løvkærvej 4, Søsum
Natalievej 4

3660 Stenløse
3670 Veksø
3660 Stenløse

47 17 02 14
47 17 29 72
47 17 11 53

Jens Velsboe
Kim Andersen
Jesper Kok Jørgensen
Paw Winther Larsen
Annette Mejlvang
Unge:
Jeppe Majlund

Edithvej 25
Vandmanden 76
Møllehøjen 8
Blåmejsevej 10
Egevangen 7

3660 Stenløse
3650 Ølstykke
3630 Jægerspris
3660 Stenløse
3540 Lynge

47 17 07 23
26 84 80 04
40 87 95 29
40 17 54 17
48 18 88 87

Betty Nansens Allé 53, 1.5

2000 Fr.berg

60 92 05 13

Camilla Gislinge
Anders Juul
Jacob Cowland
Ulf Molich

Blåmejsevej 10
Gjelstensåsen 257
Valborgvej 11
Skovkrogen 3

3660 Stenløse
3650 Ølstykke
3660 Stenløse
3660 Stenløse

40 17 54 17
47 17 47 47
47 17 02 14
25 33 66 74

3660 Stenløse

47 17 25 85

Ledere:

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

pc-fjols@mail.tele.dk

47 17 07 23

VICEVÆRT:
Tim Brundby Larsen

Løvkærvej 4, Søsum

3670 Veksø

47 17 29 72

