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Stof til Sommer-Rullen afleveres til:
Morten Frederiksen
eller Henrik Dixen Dausell
senest Mandag den 9. maj
(September-Rullen; 1. august)

Knockin’ on Heavens door
Hvis det er sundt at smøre sig ind i Porse for at undgå myggestik, kan man
undre på at ikke flere gør det. Eller også er dette råd, som så mange andre,
blot ude på at få os til at fremstå lidt fjollede indsmurt i grønt og ildelugtende grøntsagsmos.
Hvis det er fjollet at være grøn, gælder det ikke, når vi taler om spejderiet.
Her tænker jeg ikke på ”de grønne spejdere”, men på at være miljøgrøn
spejder. Ingen tvivl om at det er mere bøvlet at skulle sortere affald, at det
føles koldere med varmepumpe, i stedet for bankende radiatorer, og at man
nærmest ikke kan se ved sparepærer. Men mon ikke det hjælper - bare en
smule…? Håb!
Ungdommen i dag er sortere end sort. De skriver i hvert fald sådan, men så
er der også her håb for, at en skjult kode i uforståeligheden viser vej til livets sande glæder, fx evig lykke og glæde, kammeratskab og kærlighed. Vi
tror på det. Vi håber på det. Håb.
Håbet er også lysegrønt, men det har vist ikke noget med Porse at gøre, og
under alle omstændigheder blev denne side 2, vist også sortere end sort.
Beklager, vi strammer op i næste nummer...
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Familietur til Kullen den
28 maj
Der har været flere forespørgsler, om
der kunne blive lavet en familietur til
Kullen i Sverige med mulighed for at
rappelle og klatre.
Det har vi prøvet at lave lørdag d. 28.
maj. Vi mødes ved Scandlines Færgen i
Helsingør kl. 7:00. En dagsbillet koster
ca. 355 kr.
Adressen er Itallenska vägen 295 Mølle,
Sverige
Man skal selv medbringe mad og drikkevarer til dagen, samt varmt tøj +
regntøj
Tilmelding til turen er nødvendigt senest d. 6. maj, da der skal bestilles seler
og andet udstyr. Det koster 90 kr. for
voksne og 70 kr. for børn at leje udstyr.
Vi gør opmærksom på at Stenlænderne
ikke har en forsikring der dækker
"farlig sport". Så tjek lige jeres egen
ulykkeforsikring. Der er ofte mulighed
for i egen ulykkesforsikring, at få indført "farlig sport" for en enkelt dag
uden at det koster ekstra.
Tilmelding og spørgsmål til en af undertegnede
Spejderhilsen
Kim 2684 8004 eller
Paw 4017 5417 eller
paw@larsen.mail.dk
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En shelter bygges
Som gruppeleder havde jeg en fantastisk oplevelse lørdag d. 9. april.
Og så helt uden at opleve det. Jeg var der nemlig ikke selv.
Jeg havde bedt Troppen, deres forældre og nogle Ungbukke komme
til Maglevad en lørdag morgen for sammen at bygge vores nye shelter.
Kl. 9 indfandt en flok af entusiastiske mennesker, der alle gik til opgaven med oprejst pande. Efter at have fundet en stedfortræder i Kaliffens fravær og vendt lidt op og ned på brædder og lægter, gik arbejdet i gang. Efter ganske få timer stod en færdig shelter med nysået
græs på taget, klar til at blive brugt.
Efter bygningen havde et fælles madhold klaret en fin frokost bestående af steg, pølser og kartoffelsalat, som blev nydt af de sultne
håndværkere.
Tak til alle de fremmødte for en flot shelter, som jeg ved, vi vil få
meget gavn af på Maglevad.
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Nu skal sådan en tingest jo indvies og det kommer til at foregå tirsdag
d. 10. maj 2011, hvor tropspejderne vil stå for en let spejderanretning
og en indvielsesceremoni af de bedste. Indvielsen starter kl. 19:00 og
vi håber Menighedsplejen, der har doneret pengene vil komme og deltage sammen med spejderne og udvalgte repræsentanter fra Kommunen.
Alle spejdere og deres forældre er naturligvis velkommen denne dag
til en kort, men god begivenhed. Af hensyn til maden ville det være
rart med en tilbagemelding om i kommer og tager del i festlighederne.
med spejder hilsen
Jens Velsboe
Gruppeleder

Tak fordi I kom
Stenbukkene vil hermed – lidt sent, men ikke mindre velment – sige
tak for opbakningen omkring vort 40 års jubilæum.
Tak for
- at I mødte så talrigt op
- lån af Maglevad
- gaver, taler og sange
- hjælp til mad, højtaleranlæg og andre praktiske ting
- lån af effekter fra Museet
- hjælp fra spejderne: Ulf, Anders, Camilla og Anders
- og så alt det som vi skulle have glemt
Vi havde en uforglemmelig aften, og det var dejligt at opleve den store tilslutning til vort lille jubilæumsarrangement.
Det gav os igen lejlighed til at glædes over, at vi er så heldige at være
en del af det store og unikke fællesskab omkring Stenlænderne og
Maglevad.
På Stenbukkenes og Jubilæumsudvalgets vegne
Emil
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Molichs corner, Maj-edition!
Stress kan give hjerneskader! I will make him an offer he can't
refuse!
Bum bum bum, bummelummelummelumbumbum, jaja, jaja. <- En
time efter kaffen er drukket hos svigerfamilien.
I dag skal vi rigtig ud og more os. Her får du stukket en pen i hånden. Hvis du lige stiller dig herover en gang, godt. Nu skal du så tegne noget for os. Vi fortæller dig ikke direkte, hvad du skal tegne.
Men du skal tegne noget. I gruppen stiller vi nogle enkle krav til,
hvad du skal tegne. Det kunne f.eks. være grøn, stort, vådt. Så kan
du tegne Titanic. Eller hvis vi siger...
Mig er der ikke mange, der forstår, end ikke de skarpeste hjerner. Er
der en mening med ordene, er der gemt en hemmelig besked i teksten, sker der noget morsomt, hvis man optager sig selv, der læser
det højt og så spiller det bagfra? Er koordinaterne til Area 51 gemt i
teksten? En eller anden dag bliver sløret måske løftet for meningen
med samtlige indlæg. En dag kommer der måske en konkurrence. Så
er det bare om at finde de gamle Ruller frem og finde clues... Jeg kan
sige så meget som, at jeg ikke selv har fundet koden endnu. Men en
dag...
For nogle år siden mødte jeg en glad mand. Manden var glad, fordi
han endelig havde fået overtalt en anden mand til at gøre noget for en
tredje mand. Men mand nummer et havde bange anelser. Var mand
nummer tre blevet utålmodig, ville han acceptere dette noget, ville
han udnytte det? Så mand nummer et snakkede med mand nummer
tre. Mand nummer tre kiggede bare lidt på mand nummer et, for han
vidste, at han ikke var nødt til at svare.
Efter nogen tid uden at mand nummer tre havde givet mand nummer
to mulighed for at gøre dette noget, gik mand nummer et igen til
mand nummer to. Han ville prøve at overtale mand nummer to til
igen at gøre noget for mand nummer tre. Mand nummer to var nu ikke svær at overtale denne gang, for mand nummer to var jo allerede
blevet overtalt tidligere. Mand nummer et foreslog denne gang at dette noget blev gjort mere appetitligt. Mand nummer to lyttede intenst
og gik så til mand nummer tre og aftalte en dag, hvor dette noget
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kunne gøres. Mand nummer tre nikkede som altid blot tavst. Mand
nummer to gik så i gang med at forberede sig rigtigt denne gang. Nu
skulle han vise mand nummer tre, hvor dejligt dette noget ville være
for ham. Men mand nummer to gik i tiden inden den aftalte dag lidt i
stå. Mand nummer tre sagde som altid ingenting og nu vidste mand
nummer to igen ikke, hvad han skulle stille op. Mand nummer et prøvede at ruske lidt i mand nummer tre, men mand nummer tre behøver
jo ikke svare - så han satte sig i sin stol og kiggede mere TV. Men
hvem bærer skylden? Mand nummer to, der vil hjælpe kan jo bare
kæmpe endnu mere for at gøre dette noget for mand nummer tre, om
han er interesseret eller ej. Mand nummer tre kan bare sige "ja tak"
til dette noget, eller fortælle, hvorfor han ikke er interesseret. Og
mand nummer et... tja... han kan bare fortsætte med at klø sig i håret, da han intet får ud af denne historie - eller?
}-> Molich ude af Rullen
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Referat af Stenlændernes Grupperådsmøde
den 21. februar 2011 kl. 18:30 på Maglevad
26 var mødt op til dette års Grupperådsmøde.
Det var en decideret festlig og hyggelig aften. Referatet kan beskues
på Stenlændernes hjemmeside
www.stenlanderne.dk
Planer for 2011
Bestyrelsen har vedtaget en udviklingsplan for Stenlænderne. Planen
indeholder fire punkter: 1) at der laves et velkomstmateriale for spejdere og ledere, 2) at den røde tråd i spejderarbejdet sikres mellem de
forskellige afdelinger, 3) at spejdernes arbejde synliggøres gennem
PR og fællesspejd og 4) at spejderne bygger deres egen klatrevæg.
Stenlænderne har planer om at bygge et shelter på spejdergrunden.
Der er søgt – og bevilliget – penge fra fonde. Planen er at shelteren
skal stå færdig ultimo april. Det skal opføres i samarbejde mellem
ungbukke og Troppen.
Ydermere er der planer om at få lakeret gulvet i laden. Dette skal foregå umiddelbart efter årets sommerlejr.
Dirigenten afsluttede herpå mødet kl 19.30 med tak for god ro og orden.
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Program for maj
Mødedag torsdag kl. 19.00 - 20.30.

Husk afbud til din OL

Mandag

2.5.

Sct. Georgsparade på Maglevad kl. 18.30 20.00

Torsdag

5.5.

Øve

Torsdag

12.5.

Øve

Torsdag

19.5.

Øve

Torsdag

26.5.

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!

Tambourhilsen
Orkesterlederne

Program for maj
Infotid 19.05-19.30. Afbud til Jacob på 20 71 23 12 inden 18.30
- ellers koster det kage!
Mandag

2.5.

Sct. Georgsparade på Maglevad
kl. 18.30 -20.00

Tirsdag

3.5.

Løbetræning (evt. hytte)

Tirsdag

10.5.

Løbetræning (evt. hytte)

Tirsdag

17.5.

Løbetræning (evt. hytte)

Tirsdag

24.5.

Løbetræning (evt. hytte)

Søndag

29.5.

Oak City Rally

Tirsdag

31.5.

Hytte / skorsten

så kom den tid vi længtes mod...

Tillykke med fødselsdagen til:
Ulf den 29. maj

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

1.5.

ZOO-dag

Mandag

2.5.

Sct. Georgsparade på Maglevad kl.
18.30 -20.00

Tirsdag

2.5.

Oak City møde.

Tirsdag

10.5.

Reception for den nye shelter

Tirsdag

17.5.

Oak City møde

Tirsdag

24.5.

Oak City møde/Filmmøde

Søndag

29.5.

Oak City Rally

Tirsdag

31. 5.

Fællesmøde med en masse andre spejdere

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

1.5.

Zoo-dag

Mandag

2.5.

Sct. Georgsparade på Maglevad kl. 18.30 20.00
Skræpmøde

Onsdag

4.5.

Pakke ud fra Påsketuren og afslutte pionermærket

Onsdag

11.5.

Udeliv og pioner

Onsdag

18.5.

MAD OG UDELIV

Onsdag

25.5.

Pioner og udeliv

Fredag Søndag

27.5.
29.5.

Skræp-kursus

Lørdag

28.5.

Forældre- og søskendedag på Kullen

Tillykke med fødselsdagen til:
Anna den 13. maj

Med spejderhilsen
Junior-lederne

Program for maj

Mødedag mandag fra 18.30 til 20.00. Husk at melde afbud til lederne
på tlf. 40 17 54 17 kl. 18.00.
Søndag

1.5.

ZOO-dag

Mandag

2.5.

Vi varmer op til Oak City med biler!
Sct. Georgsparade kl. 18.30 -20.00

Mandag

9.5.

Vi skal i skoven. Slagslunde Skov

Lørdag Søndag

14.5.
15.5.

Divisionsturnering

Mandag

16.5.

Vi løber med Oak City-biler

Mandag

23.5.

Vi træner til Oak City-løb: 5 km med biler!

Lørdag

28.5.

Ege Træf for alle i familien

Søndag

29.5.

Oak City Rally

Mandag

30.5.

Vi bygger videre på vores ting. Knob

Torsdag Lørdag

2.6.
4.6.

Lejrtur. Vi skal sove i telt.

Tillykke med fødselsdagen:
Tilde den 14. maj
Lasse den 18. maj
Tenna den 25. maj

Med spejderhilsen
Minilederne

Program for
maj

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

2.5.

Sct. Georgsparade på Maglevad kl. 18.30 20.00

Mandag

9.5.

Bålmad og forældreinformation vedr. sommerlejr

Mandag

16.5.

Forløb: Sø og strand

Mandag

23.5.

Forløb: Sø og strand

Mandag

30.5.

Forløb: Sø og strand

Tillykke med fødselsdagen:
Rasmus den 8. maj
Nicklas den 22. maj
Andreas den 29. maj

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
Kornvænget 28

3660 Stenløse
3660 Stenløse
3650 Ølstykke
3660 Stenløse

47 10 72 01
47 10 71 86
44 44 33 32
32 59 66 00

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

Skovkrogen 3
Valborgvej 11

3660 Stenløse
3660 Stenløse

25 33 66 74
20 71 23 12

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 Poulsen

PILEN (miniflok):
ML
MA
MA
MH
MH

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

47 10 77 17

ODIN (juniorflok):
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

Ulf Molich
Jacob Cowland

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

BESTYRELSEN PR. 21. FEBRUAR 2011:
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
Jeppe Majlund
Unge:
Anders Cowland

Edithvej 25
Vandmanden 76
Møllehøjen 8
Blåmejsevej 10
Betty Nansens Allé 53, 1.5

3660 Stenløse
3650 Ølstykke
3630 Jægerspris
3660 Stenløse
2000 Fr.berg

47 17 07 23
26 84 80 04
40 87 95 29
47 10 77 17
60 92 05 13

Valborgvej 11

3660 Stenløse

47 17 02 14

Camilla Gislinge
Anders Juul
Jacob Cowland
Ulf Molich

Blåmejsevej 10
Gjelstensåsen 257
Valborgvej 11
Skovkrogen 3

3660 Stenløse
3650 Ølstykke
3660 Stenløse
3660 Stenløse

47 10 77 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

