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Stof til November-Rullen afleveres til:
Morten Frederiksen
eller Henrik Dixen Dausell
senest Mandag den 11. oktober
(December-Rullen; 8. november)

Om at holde sig vågen…
Af og til mødes man af udsagnet ”hellere lille og vågen, end stor og doven…”. Vi er mange i Valby, der aldrig helt har forstået den dybere mening
med dette sludder. Imidlertid er faktum, at hvis man ikke er vågen, når det
gælder, kan man være nok så lille (eller stor). man misser i hvert fald pointen.
Og så er det vel temmelig lige meget. For uden pointe ingen rosin i pølseenden. Og når nu efterårsferien med rusk og slud, samt spejderkurser nærmere
sig, er det i den grad påkrævet at være til stede. Og stedet er de mange gode
spejderture og PLan-kurser spredt ud over det ganske land.
Stedet kunne også være en forstad til København, eller for den sags skyld et
mindre udsted i Blekinge. Bare det er der.
Under alle omstændigheder nytter det ikke noget at hensove
sin ungdom, medmindre det ikke kan være anderledes. Så
på med vanten og kom af sted ud i det blå (eller grå) og lav
nogle kastanje-dyr. Gerne nogle fantasifulde af slagsen, og
så ind ved pejsen og drik varm the og spis hjemmebagte
klidboller.
Godt efterår.

RULLEN - Fordeling og abonnement:
Jette Velsboe

Edithvej 25

3660 Stenløse

47 17 07 23

RULLEN - Redaktion:

rullen@stenlanderne.dk

Morten Frederiksen

Valbygårdsvej 84, 3.tv.

2500 Valby

26 65 44 56

Henrik Dixen Dausell

Vanløse Allé 45A, 2. mf.

2720 Vanløse

38 74 04 15

w w w . s t en l an d er n e .dk

Kære alle læsere af Rullen
Som alle jo nok kan mærke, ikke mindst på vejret, er der meget snart
jul i luften.
Vi, som planlægger Julemarkedet hos Stenlænderne, er i fuld gang.
Jeg vil bede dig bruge oktober måned på at beslutte, hvor det er, du
gerne vil hjælpe til, hvis du ikke allerede har valgt dig en opgave til
dette super hyggelige arrangement.
Og når kalenderen springer over i november, kommer jeg forbi alle
afdelinger og udleverer lodsedler. Dem forventer vi bliver udsolgt i
løbet af et "split-sekund", (jo tidligere de bliver solgt, jo nemmere).
Sådan har det været tilfældet de tidligere år.
Jeg glæder mig til at møde alle de engagerede og top motiverede lodseddelsælgere (og deres forældre) når jeg udleverer lodsedlerne på det sidste spejdermøde i oktober. Og som altid er der flere til
salg/afhentning hos undertegnede.
Og der er selvfølgelig gevinst til den
spejder i hver gren (mikro - mini - junior), der sælger flest. De store får deres
helt egen gulerod ☺ som motivationsfaktor. :Så kort sagt også oktober står i julens tegn... Vi glæder os
Julemarkedsknus Jette

Familielejr den 28.- 29. august
Emnet for årets familielejr var ”Star Wars” og "kampen om kloderne".
Vi var 80 forventningsfulde spejdere og forældre, der var fremmødt
på en dejlig lørdag formiddag ved spejderhuset på Roskildevej ved
Risø.
3

Først var der en præsentation af programmet for alle, samtidig med
at der var flaghejsning. Efter præsentationen blev vi opdelt i hold,
som skulle være sammen resten af weekenden. En blanding af spejdere og forældre.
Efter at alle var delt op i hold, skulle der slås telte op, hvilket forløb
næsten uden problemer for alle.
Så skulle der tilberedes et lækkert frokostmåltid, som skulle bedømmes af den dertil indbudte ”Franske” kok. Han gav point derudfra
(kokken er IKKE til Wooki mad, måtte vi konstatere).
Efter frokost skulle det egentlige løb i gang.
Først skulle der laves lyssværd, hvilket satte den kreative del af hjernen på prøve. Efterfølgende skulle alle i træningslejr for at lære at
bruge dem ved at punktere balloner. Det skete med et dertil speciellavet lyssværd med en nål i enden. Det er normalt heller ikke så svært,
men når man har bind for øjnene, kan det godt give visse problemer.
Så skulle nøglen til ”1000 års falken” brydes. Ikke let når der er 9 x
5 forskellige farvede bolde, som skal placeres korrekt.
Så skulle ”Dødsstjernen” ødelægges. Her blev samarbejdet sat på en
stor prøve, men Wookier kan jo den slags.
Til sidst skulle alle lære at bruge ”Kraften”, hvilket igen satte samarbejde og koordination på en stor udfordring, men igen Wookier …
Aftensmaden var foliebakkemad, som skulle på bålet.
Nogle mente 10 minutter,
mens andre 30 minutter. Vi
valgte den lange version.
Dagen sluttede foran lejrbålet med hygge og skumfiduser.
Søndag var det tid til oprydning og præmier til holdene.
Behøver jeg at sige, ”at
Wookierne vandt stort”.
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Til sidst skulle flaget ned og alle skulle hjem og slappe af efter en dejlig weekend.
P.S. Timingen var perfekt,- da alle havde taget telte ned og lagt alt i
bilerne, kom der en kæmpe tordenbyge!!!
Alt i alt en uforglemmelig weekend for spejdere og forældre, en
kæmpe tak til udvalget for forældreturen.
Hilsen Wookierne

Familielejr set fra en Gruppeleders perspektiv
Så oprandt dagen, eller dagene, vi ledere har set frem til længe. Lejren vi ikke skulle planlægge. Lejren, hvor alt der er krævet af os, var
vores blotte tilstedeværelse.
Familielejrudvalget havde i år planlagt en rejse ud i et spændende univers med dusørjægere, wookier, droider, sandfolk, stormtropper og
mange flere.
Som det sig hør og bør, havde udvalget arrangeret fælles flaghejsning
og samling, hvor fordelingen af de fremmødte 80 forældre og børn
blev præsenteret. Derfra ud på et løb som alle kunne deltage i. Vi
kæmpede med hjemmelavede lyssværd, fandt nøglen til Tusindårsfalken og lærte at bruge kraften til at få gjort kål på dødsstjernen.
Efter løbet var der gjort klar til at tilberede aftensmaden, som dog lige skulle bedømmes af den franske chéf Pierre for at vi kunne skrabe
lidt ekstra point sammen til en god placering i konkurrencen. Efterfølgende lejrbål, kaffe og kakao med ristede skumfiduser og løgnehistorier.
Desværre kunne jeg ikke deltage i afslutningen søndag, men den del
jeg kunne deltage i, var en rigtig god familieoplevelse sammen med
de andre familier, der deltog.
Tusind tak til familielejrudvalget for et godt og gennemført arrangement.
Jens Velsboe
Gruppeleder
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Sommerlejr mikro og minispejdere (fortsat)
Hele weekenden!! Fredag, lørdag, søndag og mandag.
Fredag:
Da vi kom til hytten, skulle vi pakke ud og finde ud af, hvor vi skulle
sove. Vi spillede også høvdingebold. Vi lavede bål, vi spiste skumfiduser. Og da vi skulle sove, læste Kathrine godnat historie.

Lørdag:
Vi blev vækket med Blå Sommersangen. Vi skulle hejse flag. Efter vi
havde hejst flaget, spiste vi morgenmad. Vi fik havregrød.
Patrick og Kathrine byggede en bjørnefælde, fordi bjørnene var sluppet væk fra ZOO ude her i Ganløse skov. Vi spiste frokost, vi fik
rugbrød.
Nogle spillede bold og andre gik en tur i skoven. Imens vi var ude og
gå, legede vi gæt en lort.
Da vi kom hjem, skulle vi gøre klar til mad. Vi skulle have primimad
med kylling. Til dessert fik vi abemad ☺.
Det smagte rigtig godt…
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Så lavede vi bål, hvor vi lavede skumfiduser og popcorn. Imens andre
legede og spillede bold.
Søndag:
Vi blev vækket af Jimmi med Blå Sommersangen. Vi hejste flaget og
efter det lavede vi godmorgengymnastik. Derefter gik vi ind og spiste
morgenmad. Vi fik dejlig havregrød!!
Efter morgenmaden skulle vi pakke tasker og tisse af, da vi skulle ud
og gå 10 km.
Vi gik og gik. Vi mødte en hest. Og vi fik flettet blomsterkranse. Da
vi havde gået ca. 5 km, kom vores gruppeleder med gode is ☺ Dejligt!!!!!
Efter isen gik vi lidt videre og så stoppede vi i et kryds og legede Fader Abraham.
Vi så også en mus, imens vi spiste frokost.
På vejen hjem så vi nogle pile, som vi fulgte hele vejen hjem. Og vi
løb det sidste stykke.
Da vi kom hjem havde Camilla, Patrick og Kathrine lavede kage, kys
og saftevand klar til os ☺ Efter dejlig kage lavede vi bål og gjorde
klar til aftensmaden. Efter lidt tid lavede vi flæskesteg over bål. Vi
skulle have flæskestegsburgere til aftensmad ☺ Det smagte dejligt.
Efter aftensmad hejste vi flaget ned, og strakte ud efter den lange dag.
Vi lavede bål med skumfiduser, snobrød og popcorn. Men først sang
vi lige et par sange nede ved bålet. Der var stadig nogle, der sang efter vi havde sunget alle sammen ☺
Så skulle vi i seng og sove og Kathrine fortalte godnathistorie, hvor
alle spejderne var med i historien som dyr ☺ Den var god!!!
Mandag:
Vi blev vækket med grydelåg af Niels. Vi fik 5 minutter til at gøre os
klar, inden vi skulle være ved flagstangen. Efter flaghejsning gik vi
ind og spiste morgenmad. Vi fik havregrød ☺ og derefter skulle vi
pakke alle vores ting sammen!! Bagefter skulle vi lave bål.
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Paw kaldte på os alle sammen,
fordi vi skulle have slik og efter vi
havde spist en masse slik så gik vi
ud og legede igen.
Vi blev kaldt ind igen, og så legede Paw og Rikke med vand, så vi
blev helt våde… Bagefter skulle vi
skrive dagbog sammen med Kathrine.
Hilsen
Mikro 1 og 2
Magnus, Magnus, Patrick, Emilie, Michala, Ida, Elias,
Daniel, Simon, Jonas og Lasse ☺
PS.

Lederne siger tak for en god og sjov tur
Og der var nogle, der skulle rundt om flagstangen nogle gange,
fordi de havde glemt nogle af deres ting ☺

Odins sommerlejr (fortsat)
Mandag d. 28/6
Der var nogle, der vågnede kl. 6, og spillede skak (og Anna vandt
over Christian), men der var også nogle, der vågnede en halv time,
før vi fik morgenmad (Elizabeth). Da vi skulle pakke sammen, var de
fleste i godt humør, andre var morgengnavne, fordi de vågnede for
tidligt, og ikke kunne falde i søvn igen (Anna blandt andre).
Vi spiste morgenmad, den sædvanlige morgenmad, Havregrød med
det specielle tilbehør og pakkede de sidste ting ned og satte taskerne
på cyklerne. Så var vi klar til at køre. De voksne blev også nødt til at
lappe Mortens cykel sammen igen, så han kunne køre på den igen.
Også Christians cykeldæk gik i stykker, så de var på overarbejde. Efter vi havde pakket færdig (og lappet cyklerne) fik vi en 20’er eller to
i lommepenge☺.
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Vi cyklede op og ned ad bakke, og det var en rigtig flot tur, men det
var alt for meget op ad bakke, og alt for lidt ned ad bakke. På vej videre faldt Mortens gear af, så Kim og Morten måtte tage på værksted
med cyklen. Det var heldigvis gratis! ☺ Vi cyklede til en lille strand,
hvor nogle badede, mens andre bare soppede og spillede kort. Ligesom i går fik vi den udsøgte frokost. Vi lavede nogle lidt ulækre madder, det vil sige remonaise, men det smagte rigtig godt ☺…
Vi cyklede videre efter frokost og kom ind til Silkeborg, hvor vi stoppede ved et hyggeligt sted kaldet slusen. Vi fik alle sammen en is til
max 22 kroner, dog var der nogle, der ikke blev helt is-mætte, og
købte en is til. Vi kørte videre mod lejren, DDS 3. Silkeborgs hytte
som vi havde fået lov at låne ☺
Der fik vi slået teltet op meget hurtigt, for vi fik at vide, at hvis vi
skyndte os, fik vi lov til at komme i vandet nede ved Vester Søbad.
Det var meget sjovt og i starten var det oven i købet varmt, at være
nede i vandet. Til sidst var det bare en kamp om at få de andre i vandet. Der var dog nogle, som ikke ville med ud på det dybe, så de gik
bare væk eller stod bare og kiggede på. Til sidst blev det for koldt og
for sent, så vi tog hjem.
Det var stadig varmt, da vi kom tilbage. Freki fik at vide, at de skulle
lave et bål til mad, hvilket de gjorde rigtig godt. Efter de havde lavet
bålet, fik de lov til bare at hugge brænde, som de ville. De skulle
selvfølgelig også lægge presenning ind i teltet. Da de havde gjort det,
fik de bare lov til at lege. Senere havde de voksende lavet spareribs,
det var vildt lækkert. Da vi kom ind i teltet, gik vi alle sammen ud
som et lys.
P.S. Nedtælling til Mortens fødselsdag – 3 dage
Tirsdag d. 29/6
Vi vågnede om morgenen og pakkede os sådan noglelunde sammen.
Vi fik den lækre sædvanlige morgen mad bestående af havregrød og
krydderboller. Vi gik tilbage til teltet, hvor de sidste kunne pakke
sammen, så vi kunne slå teltet sammen. Vi cyklede tilbage forbi slusen og videre til papirmuseet. Det var ret spændene at høre om hvordan man lavede papir af gamle cowboy bukser og andet stof.
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Bagefter cyklede vi op ad bakke til Øster Badeanstalt. Det var vildt
koldt, men det var sjovt ☺.
Vi fik den lækre frokost som vi plejer. Vi cyklede til et kæmpe stort
akvarium også med andre dyr, der lever i Danmark. Da vi var der,
kom der en guide ud og sagde, at vi skulle sove der. Det blev alle super glade for. Derefter gik vi ud i parken og legede. Efter vi havde
prøvet den super seje "vand sjov", var vi drivvåde. "Vand sjov" er en
cirkel, der er lavet ud af træ, hvor man kunne sprøjte vand på hinanden. Og inde i cirkelen kunne man løbe frem og tilbage og fra side til
side uden at blive våd.
Så skulle vi samles og ud på løb. Vi skulle ud til de forskellige dyr
for at løse opgaverne. Da vi var færdige med løbet, legede vi vandkamp igen. Det var rigtig sjovt ☺ og vi blev herre-våde! Så var der
delikat mad. Det var stegte kyllingelår, brød, sodavand og salat med
dressing. Efter vi havde spist, byggede vi en dæmning-ting, som var
vildt grineren (og vi blev våde).

Efter det
skulle vi pakke vores vidunderlige ting ud, og vi lagde
dem/os ved siden af de farvestrålende fisk, som var i
smukke akvarier.
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Da vi havde lagt vores ting, kom der en dyrepasser, der hed Heidi.
Vi gik udenfor og hen til et formidabelt hus. Heidi gik indenfor og
hentede et får ved navn Frigg, der troede at den var en hund, fordi
den var blevet taget fra sin mor og opfostret hos Heidi. Vi/hun fodrede mange dyr, blandt andet mink, bævere og får. Vi fodrede dem
med mus, kyllinger, gulerødder og mange andre ting. Bagefter skulle
vi på et natløb. Vi skulle svare på seks ting om dyrene i AQUA (der
hvor vi var). Bagefter gik vi ind, og så nogle gedder bliver fodret…
(fisken). Og så sov vi.
P.S.
Nedtælling til Mortens fødselsdag- 2 (hurtige dage).

Onsdag d. 30/6
Vi stod op meget tidligt (af en spejderlejr at være). Vi stod op kl.
6.30. Vi vågnede, glade for at være tørre ☺
Da vi stod op, havde vi kun en halv time til at pakke og sætte vores
ting ud, for da klokken blev 7, kom dem, der skulle gøre klar til den
nye dag. Kl. 7 blev vi ført ind i cafeteriaet, hvor vi skulle have en anderledes mad. Der var cornflakes, havregryn, flere forskellige slags
mælk, to slags brød, appelsinjuice og solbærsyltetøj. Det var vildt
lækkert.
Vi kørte kl. 8, hvor vi så frem til en meget lang og hård cykeltur på
omkring 30 km. Det var meget hårdt. Men vi havde da et par pauser,
heldigvis. På den første pause i en lille by kaldet Kragelund, var der
nogle af os, der skulle have noget mere vand, for de havde drukket
deres. Vi stoppede ved en lille Superspar, hvor vi kom ind og spurgte
om vand. Mens damen, der arbejdede der, hældte vand i en flaske,
gav hun os en ”venlig” anmodning om, at vi skulle bruge kirkens
vandhane. Der fik vi så kiks med chokolade og et halvt æble, nogle
fik flere ☺
Vi kørte videre og for nogle gik tiden meget, meget hurtigt indtil næste stop, der var Thorning. Der stoppede vi ved en kirke for at spise
frokost, men desværre var Robert ikke kommet endnu, så vi fik ikke
noget af ledernes lækre rugbrødsmadder. Men heldigvis var der et flot
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(gratis) museum. Der var en masse gamle flintesten, som var formet
som forskellige våben. Der var en bestemt udstilling, som vi kom ind
for at se. Det var en form for spil. Det var noget om Hærvejen, og vi
skulle løse en form for opgaver. Desværre havde vi ikke nogle mobiler, så vi manglede en hel del . Der var også en fugleudstilling (nu
med andre dyr), Det var der, Robert kom og kiggede med. Så da vi
var færdige med at kigge på udstillingerne, gik vi ud og spiste den
meget delikate frokost.
Efter frokost kørte vi videre, stadig mod Dollerup bakker. Inden da
holdt vi endnu en pause i Gelhøj, hvor den søde Robert gav is (derfor
er han sød). Det smagte dejligt. Efter is fik vi tid til at bruge vores
lommepenge i butikken (Andreas syntes, det var en skodbutik, for der
var ingen Anders And blade ) Der var også andre, der købte noget
blandt andet slik og blade. Der var ikke så langt fra butikken til Dollerup, kun et par km. Da vi kom hen til lejrpladsen, fandt vi ud af, at
det var den værste lejrplads nogle sinde. Der var ingen bålplads og
jorden var næsten for hård til både at sætte telt op og at lave en bålplads. Det var hårdt arbejde at få det gjort, men det lykkedes.
Efter at vi havde lavet en meget lille bålplads, hvor risten knap nok
kunne være der, lavede vi forskellige ting som at læse Vi Unge
(Annas og Elizabeths) eller surfe på skrænten. Der var nogle, der var
med til begge ting. Der var også nogle, der hjalp til med at lave mad.
Så da vi var færdige med at lege, skulle vi spise den gode mad, der
bestod af foliebakke mad, namme-namme-nam, og den lige så gode
frugtsalat, som Frida og Anna lavede.
Efter mad (og opvask) satte vi os ind i teltet og spillede kort og hyggede os. Der var dog nogle, der var ude og surfe på skrænten igen.
Det var også sjovt ☺ Da vi ikke gad at spille kort mere, puttede vi os
ned i vores soveposer og lå og snakkede meget af natten.
P.S.
Nedtælling til Mortens fødselsdag – 1 dag
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Torsdag d. 1/7

MORTENS FØDSELSDAG!!!

Vi vågnede tidligt for at vække Morten
med en god fødselsdagssang. Han vågnede da i hvert tilfælde til en fødselsdags sang :p Efter sangen faldt vi næsten alle sammen i søvn igen ☺ Da vi
(næsten) var udhvilede, skulle vi op og
have den dejlige morgenmad, som vi
plejede. Vi fik selvfølgelig den lækre
havregrød med fyld og de delikate boller med pålæg. Imens vi spiste, fik Morten en masse gode gaver. Han fik blandt
andet et ur og en Cheeseburger på dåse,
han fik også slik og en jumbobog.
Vi pakkede resten af tingene ned og cyklede væk fra det underlige og
golde sted. Vi kørte mod Løgstrup, hvor den spejderhytte, som vi
skulle overnatte ved ligger. Undervejs havde vi dog både pauser, fejl
og en lille seværdighed. Vi kom først til et sted kaldet Hald Ruiner.
Det er en gammel borgruin, der faktisk er rekonstrueret. Der er ikke
længere en ”øverste” etage. Den er nu lavet til et beton gulv/tag,
hvor der er en lav mur, så man ikke falder ned. Det med den etage,
der mangler er ikke helt nyt. Den gang man stadig brugte det, brugte
man det til at skyde fra.
Vi fik også en lille pause deroppe, hvor vi ikke skulle vade rundt. Vi
fik nogle vildt lækre kiks. Da vi så kom tilbage til cyklerne, kørte vi
videre og videre og videre og så var det vi opdagede, at vi havde kørt
forkert for nogle kilometre tilbage. Det var virkelig surt, men alligevel fik vi jo fem km. ekstra, så det var jo fint. Næste stop var til frokost ved Ravnstrup kirke, det var selvfølgelig den almindelige eftersøgte frokost.
Da vi kørte, kørte vi helt hen til hytten, hvor vi startede med at sætte
teltet op. Efter et stykke tid blev vi alligevel nødt til at gå ned til bålet
(der ikke var tændt), hvor vi fik en dejlig kagemand og boller i anledning af Mortens fødselsdag. Det var nogle, Doris havde bestilt, som
lederne bare skulle hente hos en bager.
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Vi gik op og satte teltet ordentligt, og gik ned mod hytten. Vi skulle
nemlig skrive navn på de tørklæder, som vi har givet til de hytter, vi
har lånt. Indtil vi skulle spise, gik vi bare rundt og hyggede os. Da vi
skulle spise, fik vi en overraskelse, Lederne ville vaske op, det syntes
vi alle sammen meget godt om. Så da vi skulle spise stegt flæsk med
persillesovs, behøvede vi ikke at bekymre os om hvem, der skulle vaske op. Så kom den rigtige overraskelse for lederne ville vaske op,
fordi de havde tænkt sig at lave en overraskelses fødselsdags kage.
Den var meget delikat. Imens vi andre stadig spiste kage, gik Morten
op og hentede en af sine fødselsdags gaver, Cheeseburger på dåse.
Alle stod og kiggede, mens den lå nede i trangiaen og blev færdig. Da
den kom ud af trangiaen, skulle Morten selvfølgelig smage, og imens
han tog den første bid, blev der taget et billede. Mortens ord: Den
smagte af lort. Det var det Morten syntes om den burger. Der var dog
nogle, som syntes den smagte godt.
Efter maden gik vi op i seng og hyggede ☺
P.S.
Nedtælling til Mortens fødselsdag - 365 dage
Fredag 2/7
Vi vågnede tidligt ca. kl. 08:00 (det var virkelig tidligt). Morgenmaden bestod som sædvanlig af havregrød, og de lækre udsøgte kager og
boller fra i går. Det var lækkert. Da vi havde spist, pakkede vi teltet
ned. Til det næste sted hvor vi skulle sove, var der ikke særlig langt.
Da vi ankom til det super seje sted, hvor vi skulle sove (Viborg) lagde vi cykeltaskerne og cyklede til en bade sø, hvor næsten alle sammen blev smidt i vandet af lederne. Men vi fik også dem i HaHa ☺.
Vi fik en lækker frokost med noget lækkert stegt flæsk fra i går (det
var virkelig en fornøjelse at spise den frokost). Så var der nogle, der
gik ud og badede igen mens andre spillede kort.
Vi cyklede også ud til et kunstigt bjerg, der ligger lidt ude for Viborg. Det var hårdt at komme til klatrer væggen, fordi der var en del
glatte sider, men idet hele taget var det sjovt at klatre. Efter lang tid
cyklede vi hjem. Da vi cyklede hjem, slog vi resten af teltet op. Vi
satte os op ved bålet og sang alle mulige sange lige fra hvalen Valborg til hver lørdag eftermiddag. Vi fik den lækreste chili con carne
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alla Lisbeths mums ☺!!! Bag efter spiste vi vandmelon og skumfiduser. Morten prøvede at riste en vand melon over bålet (det var vidst
ikke en stor succes). Vi gik i teltet hvor det gik hurtigt med at falde i
søvn, bortset fra Anna, Elizabeth og Morten der fik totalt grine flip,
og snakkede i herre lang tid ☺ HiHi.
P.S.
Nedtælling til Mortens fødselsdag – 364 dage
Lørdag 3/7
Der var nogle, der vågnede vildt tidligt og vildt sent. Dem der vågnede tidligt, vækkede lederne, og begyndte at lave bål og mad. Vi spiste
havregrøden, som var lidt vandet. Efter havregrøden var der krydderboller.
Efter morgenmaden pakkede vi teltet og vores ting og sager sammen.
Vi ”pakkede” cyklerne sammen på traileren. Robert kørte med traileren bag på sin fine bil, og vi gik ned til stationen. Men på vejen så vi
en Fakta, så vi købte lige lidt ind til togturen. Vi gik så videre, men
så stødte vi på en butik, der solgte is. Lederne købte nogle is til os
(børnene og teenagerne). Så spiste vi isene og vi gik videre mod stationen.
Vi sad i ti minutter og ventede på toget. Anna og Elizabeth sang indtil
toget kom. Vi gik ombord på toget og sad der i en lille time. Vi stod
af på Århus H, hvor vi ventede i en time eller der omkring. Vi fik
frokost på perronen. Da toget endelig kom, gik vi ombord. Vi satte os
ned på vores pladser, og spiste vores ting. (Det følgende er ikke sket
endnu) Vi ankommer til Roskilde station kl. 16:56, hvor vi bliver
kørt til Maglevad af nogle af vores forældre. Når vi ankommer til
Maglevad kommer resten af vores forældre og henter os.
Skades rapport:
Skåret sig i fingeren på en kartoffelskræller under opvask
Splint i foden i AQUA
Punktering på baghjul
Eksploderet forhjul (dårlig lapning)
21 myggestik til én spejder
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Brages dagbog fra sommerlejren (fortsat)
3. august
Folk stop op, og erkendte bittert - modvind!
Efter at havregrøden var kørt ned og pladsen ryddet op, begav vi os
ud på bølgen den blå! Der var modvind, som gjorde de ellers sølle 8
kilometer til lidt af en kamp. Efter 4 kilometer var det tid til frokost,
og det ellers så eftertragtede hvil, og fast jord under fødderne, blev
afskediget, da der blev bestemt frokost i kanoen...
Da der var ca. 500 meter tilbage af vores dagstur, stødte kanoen på
bunden, og der måtte skubbes og trækkes hele vejen ind til bredden.
Der var ellers nogen frivillige, der havde skubbet på, da vi stadig
kunne ro, og det resulterede på et tidspunkt i, at Andreas sank i til
navlen, da vi sejlede over en "lille kløft". Jeg tror nok, han var glad
for sin redningsvest på dét tidspunkt…

Da vi endelig kom i land, blev der sendt en gruppe stormtropper, ledt
af Mikkel, ud for at storme det offentlige toilet. Mission succes! (lidt
efter kom toilet-rensningsmanden da i hvert fald...) Anyways, vi
fandt ud af, at kanoen skulle flyttes til den anden side af havnen, så
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den skulle skubbes et stykke ud igen. Efter alt vores habengut var blevet slæbt ned til shelteren, skulle arbejdet fordeles. To skulle købe
ind, og tre skulle samle muslinger, der skulle bruges som forret.
Hovedretten stod på kanin, proppet med bacon. Efter maden fik vi besøg af nogle FDF spejdere (Gisp!), der ville snylte på vores bål. Hah!
(Det viser lidt om, hvem der er de rigtige spejdere...) Efter at have
snakket med de 2 piger i et par timer gik vi til køjs.
Das of the day:
I dag var det et ægte, offentligt toilet! Med træk-og-slip, papir, sågår
en håndvask! Christian fandt, til sin store glæde, at frøkenen forinden
havde siddet der i tilpas lang tid, så sædet var varmet op. Lummert...
Med klinker på væggen, og alt det førnævnte, får det 6 ud af 6 loganbrød!
Tillykke til det offentlige!

4. august
Den første dag til fods. Farvel kano!
Morgenmaden var grød, as usual, MEN! Som ny variant var den lidt
smattet. Brage havde HELT selv lavet den! Den nye variant faldt også
i de flestes smag, og nogle foretrak den ligefrem! Vores lugtende nabo, FDF-erne, (det måtte være dem - vi lugtede jo ikke selv!) var rimeligt hurtige til at komme videre - troede vi!
Da vi havde fordelt fællesgrejet og gået de første 70 meter, så vi
FDF-gruppen stå og se fortabte ud - Priceless!
Efter lidt ventetid ved færgen kom vi videre i ud i verden - Watch out
folks! Der var lige 5 kilometer fra færgen til den næste, som vi skulle
med, og da vi var ovre, var der frokost. Puha, al den motion... Da
det stående taffel var overstået, valgte lederne at lade os gå alene.
Modigt... Vi skulle mødes i Nykøbing Sjælland - ca. 10 km fra havnen. Vi skulle tilmed SELV købe vores aftensmad, og selv lave den.
Det blev til biksemad fra pose med friske gulerødder og æg. Til de
flestes overraskelse smagte det rimeligt godt. Til dessert var der medbragte Gifler, som da også var udmærkede...
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Lige pt. sidder vi samlet og skriver dette (eller i hvert fald kigger på,
og venter spændt på, at der bliver læst højt).
Das of the day: Med en utrolig komfort, og en genial placering, kan
intet mindre end 5 ud af 6 loganbrød gøre det. Man kan undre sig lidt
over de høje karakterer til et træskur, men jeg vil gerne uddybe lidt,
og forklare: Sæderne var af plastic. Bemærk flertalsendelsen! Der var
hele 3 toiletter!! Ud over det, var de lagt i liste-afstand til pladsen og dog ikke så tæt, at der kom uheldige "drivgasser" i lejren. De var
endda med RIGTIGT tag - wow! Som prikken over i'et lugtede de ikke så slemt, som mange andre træskure har en tendens til at gøre. Og
så var de økologiske - Jep, det er rigtigt! For al afføringen blev brugt
som gødning på de lokale marker. Meget smart lavet! Alt i alt, et
fremragende skur - Stærkt anbefalelsesværdigt!

5. august
(Igen) i dag lavede Troppen grøden. Den
var fantastisk!
Vi kunne se frem til 22 kilometers gåtur,
MEN!!! Surprise! En sølle 5 kilometers
tur til Sommerland Sjælland, hvor vi skulle tilbringe det meste af dagen. (Og få det
månedlige bad - eller... hov?). I hvert fald
skulle vi ind.
Vi fik frie tøjler de første 2 timer, og bagefter var der frokost. Frokosten var nudler lavet på en bænk i hjørnet af et "grønt område". Efter
frokost var der dømt "Maxi" Golf, hvor Mikkel var så meget bedre,
at de andre gav op efter blot 10 huller.
Så var det vandtid. Denne gang var det Andreas' og Mikkels tur til at
give op. Efter en vandtur blev det ikke til meget andet end snak - hyggeligt. De andre havde dog tid til masser af leg. Christian prøvede
endda "17 meter kamikaze", hvilket var en 17 meter høj, utrolig stejl
vandrutschebane, men han fortrød det dog hurtigt. Da alle havde fået
vand nok, var det tid til is. Ingen kvaler, lederne betaler!
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Der var lige 30 minutter at brænde af, så der var dømt Gokart-tid. Efter at lederne var blevet smidt ud af banen (høhø), var det videre til
den sidste forlystelse, der skulle prøves.
Efter vi var kommet ud af sommerlandet, skulle vi videre - eller rettere, tilbage! Turen gik til Nykøbing, hvor vi skulle sove igen (blot et
nyt sted). Da der var "ca. 500 meter tilbage" (jaah klart), kunne man
høre regnen komme buldrende som 10 vilde heste bagfra - bogstaveligt talt! Det blev en våd fornøjelse, specielt når lederne ikke kunne
finde shelteren. Det blev til lidt vandren frem og tilbage, men til sidst
ankom vi til den længe ventede shelter... Der var brændt ned... Frem
med teltene - øv!
Efter en ægte fjeld-aftensmad (frysetørret mad, lavet over trangia i en
sværm af myg, og spist inde i hvert sit respektive telt) gik vi i seng.
På det tidspunkt nærmede klokken sig også 23.
Das of the day: Igen, igen, igen - var der intet skur. Men eftersom vi
kun havde meget lidt tid ved pladsen, var det ikke et udbredt problem. Pga. den manglende trang, har spaden og græsset ikke fået en
karakter denne gang - Stay tuned!

6. august
Når der er noget der trykker, er det lokummet der rykker! Og lad os
så starte: Hrm hrm...
Vi vågnede op til trangia-grød og kogt vand til gårsdagens aftensmadopvask. Efter at ledernes vellykkede grød var fortæret, ryddede vi op
og drog af sted. Efter ca. 50 meter kom vi forbi en velholdt, rar, teltplads - typisk!
Den ellers så eftertragtede 30 km tur skulle vise sig at være til hest!
Eller ... det offentlige i hvert fald. Det resulterede i 5 skuffede ansigter. Måske ikke... Og det var skam et godt tog! Dér kunne DSB nok
lære lidt…
Efter vi stod af på Holbæk station, fik vi at vide, at vi skulle opstøve
4 brød - heraf 1 rugbrød - og ½ liter sprit. Fair nok! ... Troede vi. Vi
blev sendt på kryds og tværs gennem gågaderne af forskellige "ældre
medborgere", men til sidst fandt vi da Irma. Efter en rum tid ved kas19

sen (selvom der kun var 1 foran os) kom vi ud igen, og havde travlt MEGET travlt.
Vi nåede det da også. Men vist nok kun pga., at lederne havde holdt
færgemanden hen. Pyt skidt, da vi kom i land på Orø, var det nuddeltid!
Vi skulle helt selv finde vej til vores overnatningssted, men lederne
glemte lige at sige, at de ville lægge pile ud til os for at vise genvejen, så vi gik en smule for langt. Jeppe fangede os dog, inden vi var
alt for langt væk. Shelterpladsen er stor og hyggelig, og den ligger
lige bag en dyre/planteskole, og den fungerer også som den lokale
zoo i nogle få timer om eftermiddagen. Jesper Kok ville lave al maden i aften, og den fik ikke for lidt!
Den stod på flødekartoffler med champignoner, svinerøv (undskyld
mit franske), broccolisalat, ostebønner, stegt ananas, grillet majs og
ristet brød. Super lækkert!
Carsten måtte også erkende sin overraskelse. da Mikkel blev ved med
at spise, efter alle andre var smuttet fra bordet. Mikkels forældre kom
forbi med dessert: Bananasplit!
Her sidst på aftenen kan man høre små-frække aftaler komme i hus,
som bevis på manglen af piger i Troppen...
Følgende er noter, gjort af den evigt-observerende patruljeleder,
yours truly, Mikkel: "Hva' Martin, jeg troede vi smed Christian ud af
teltet i aften, så vi får det for os selv?" Martin: "Christian!"
Christian: "Martin!" (Gentag 5-10 gange).
Das of the day:
I dag var der faktisk 2 kandidater til "Das of the day", men eftersom
det første lå på havnen 4,5 km væk, tæller det jo nok ikke rigtig...
Altså, dagens lokum var ret godt - ligesom resten af pladsen. Der var
både træk-og-slip, håndvask, håndsæbe, spejl på væggen, og endda en
bruseniche. Det er første gang vi har set SÅ mange faciliteter i et
skur, så det var jo nærmest et helt kulturchok vi fik. Forstå mig korrekt, der var selvfølgelig ikke nogen der tog bad... Det ville da være
klamt!
Ja, I har jo nok gættet det - 6 ud af 6 loganbrød
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Program for oktober
Mødedag torsdag kl. 18.30 - 20.00.

Tordag

7.10.

Øve

Torsdag

14.10.

Øve

Torsdag

21.10.

Efterårsferie - stævne?

Torsdag

28.10.

Øve

Husk afbud til din OL

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!

Tambourhilsen
Orkesterlederne

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

Tirsdag

5.10.

Møde

Tirsdag

12.10.

Møde

Tirsdag

19.10.

Efterårsferie

Tirsdag

26.10.

Møde

”Forblindet er den, som ikke har øje for klarhed!”
fra: ’Walden - Livet i skovene ’ af H.D. Thoreau

Tillykke med fødselsdagen til:
Anders den 1. oktober
Lars den 20. oktober
Peter den 20. oktober
Liselotte den 29. oktober

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

5.10.

Onsdag

13.10.

O-løb (Mikkel og Carsten)

Tirsdag

19.10.

Efterårsferie - PLAN (Alle)

Tirsdag

26.10.

Træfældning (Martin)

Madmøde (Christian og Martin)

Tillykke med fødselsdagen:
Andreas den 15. oktober

Med spejderhilsen
Jeppe, Jesper,
og Carsten

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

Lørdag Søndag

2.10.
3.10.

Juniortræf /
Sct. Georgsløb

Mandag

4.10.

Skræp møde for patruljeledere og assistenter

Onsdag

6.10.

Pioner / Orientering

Onsdag

13.10.

Pioner / Orientering

Onsdag

20.10.

Kartoffelferie. Intet møde

Onsdag

27.10.

Natur / Lejrliv

Tillykke med fødselsdagen til:
Christina den 13. oktober
Kasper den 16. oktober

Med spejderhilsen
Junior-lederne

Program for oktober

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

2.10.

Minidag i Frederikssund

Mandag

4.10.

Mad over bål

Mandag

11.10.

Knob

Mandag

18.10.

Efterårsferie. Intet møde

Mandag

25.10.

Vi prøver at lave et bål

Søndag

31.10.

Haloweenlygter og lave suppe.
Farum Nyvang, klokken 9 til ca. 12

Tillykke med fødselsdagen:
Camilla den 7. oktober
Kasper den 17. oktober
Elias den 20. oktober

Med spejderhilsen
Minilederne

Program for
oktober

Mødedag mandag fra 18.30 til 20.00. Husk at melde afbud til Niels på tlf.
47 10 72 01 inden kl. 18.00. Senere kan I ringe til Maglevad.

Mandag

4.10.

”Klar dig selv” og male perlerne

Lørdag

9.10.

Mikrodag 2010

Mandag

11.10.

”Klar dig selv” og bygge bro

Mandag

18.10.

Efterårsferie. Intet møde

Mandag

25.10.

Færdiggøre vores bro

Søndag

31.10.

Haloweenlygter i Farum Nyvang

Tillykke med fødselsdagen:
Anja den 10. oktober

Mikro-hilsener
Kathrine, Anja, Pernille
og Niels

STENLÆNDERNES GRUPPE
GRUPPELEDELSE:
GL

Jens Velsboe

Edithvej 25

3660 Stenløse

47 17 07 23

Stærevej 8
Vibevej 41
Valhals Plads 10

3660 Stenløse
3660 Stenløse
3650 Ølstykke

47 10 72 01
47 10 71 86
44 44 33 32

Blåmejsevej 10
Rosenlundvej 1
Gjelstensåsen 263
Blåmejsevej 10

3660 Stenløse
3660 Stenløse
3650 Ølstykke
3660 Stenløse

47 10 77 17
47 17 27 07

3650 Ølstykke
3660 Stenløse

26 84 80 04
47 17 35 39

3630 Jægerspris

Lundtoftegade 84, 2.tv 2200 Kbh. N

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

Valborgvej 11
Skvokrogen 3

3660 Stenløse
3660 Stenløse

47 17 02 14
25 33 66 74

3540 Lynge
2730 Herlev

48 16 06 46
31 17 07 29

SPIDSERNE (mikroflok):
MIKL
MIKA
MIKA
MIKA

Niels Andersen
Kathrine Johansson
Anja G. Gjedsted
Pernille

PILEN (miniflok):
ML
MA
MA
MH
MH

Paw Larsen
Rikke Drehn-Knudsen
Anja Rieneck
Camilla Gislinge
Patrick Travers

47 10 77 17

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

HRÆSVELGR (seniorklan):
KL
KA

Jacob Cowland
Ulf Molich

Tambourkorps:
OL
Birgitte Rafner
Moselundsvej 1
MusL Thomas Velsboe Fremlev Kagså Kollegiet 27

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

