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Climb every mountain
For nogle et kendt refræn, for andre en decideret udfordring. Andre igen har
gennemskuet en hel læresætning gemt i det tilsyneladende harmløse udsagn.
For hvorfor skal man egentlig klatre op på et bjerg, for blot at kravle ned
igen (hvis man altså ikke snubler og derfor ruller ned)? Kan det give nogen
mening. Ville det ikke være nemmere og mere hensigtsmæssigt at gå udenom - eller helt vende om og gå hjem igen? Eller hvad med gærdet der jo også er lavest hine steder?
Tjah, det ville ligne os dårligt her på redaktionen, hvis vi skulle advokere
for at spejdere, til hver en tid skulle vælge den sværeste vej, bare fordi.
Men nogle gange kan en udfordring være sund, og den umiddelbart korteste
vej til målet ikke altid nødvendigvis den bedste eller mest udbytterige. Du
ved faktisk ikke om bjergturen byder på en fantastisk udsigt og oplevelse,
eller om det hele blot er skyet til og regnfuldt.
Men hvis du ikke afprøver det og dig selv en gang imellem, så finder du i
hvert fald aldrig ud af det. Og hvis du så er rigtig avanceret, så kunne du jo
også en gang imellem overveje at grave en tunnel gennem bjerget. Og på
den måde lette vejen for dem, der kunne finde på at gå i dine fodspor…
Og det er jo ikke så tosset endda!
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Efterlysning!!
Maglevads elpisker er gået i stykker!
Så skulle nogen ligge inde med en ekstra, som I vil donere til
spejderne, eller skulle nogen være så heldig at få en ny
og moderne, så tænk på spejderne inden du smider
den gamle ud.
Undertegnede ”pose-rystede” flødeskum af 1
liter piskefløde til 12 søde minispejdere, som
skulle forkæles med abemad på miniernes Kristi Himmelfarts tur på Maglevad.
Spejderhilsen
Rikke D-K

Dagbog for Mikro-sommerlejr
Fredag
13 mikroer og 5 ledere mødtes kl. 19 i Mose Anders Hus i Bastrup.
Vi startede med en rundvisning i området, så vi fik vist ydergrænserne, for hvor vi måtte være. Området var meget stort, og vi havde 2
store græsplæner, hvor vi kunne lege. Der var både klatretræer, huler, en fantastisk bålplads med 2 sheltere, og så havde vi et par heste
som naboer.
Bagefter indrettede vi os på 2 store sovesale. Der var masser af plads.
Pigerne fik den ene sovesal og drengene fik den anden.
Resten af aftenen blev brugt til at finde os til rette og lege. Vores
gruppeleder Jens og hans kone Jette kom på besøg og ønskede os god
sommerlejr.
Så gik vi i seng, for vi skulle tidligt op næste morgen.
Lørdag
Vi stod alt for tidligt op – siger lederne – og vi startede dagen med
morgengymnastik, hvor Kathrine førte an. Det var med alle mulige
bøj - og - stræk øvelser, skyggeboksning og meget andet. Heldigvis
var der musik til, som overdøvede lydene af vores led, der gav sig.
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Efter morgengymnastikken, havde Anja lavet dejlig morgenmad til
os. Der var hjemmebagte boller med ost, syltetøj og pålægschokolade, havregryn, cornflakes, vandmelon og mælk (og ingen havregrød).
Bagefter havde vi legetid, så de voksne kunne rydde op efter maden.
Vi fik alle en hvid kasket, som vi kunne tegne på. Vi fik lavet både
de flotteste og sejeste kasketter vi nogensinde havde set.
Så var det tid til dagens tema. Det var om indianere – ugh, ugh –
hvor vi skulle lave tomahawker, fjerhatte, læderpunge, perlesmykker, male totempæl, blive malet i ansigtet, og skulle lære at snige os
ind på nogen.
Vi spiste en god frokost og fortsatte herefter med dagens tema. Vi
sluttede temadagen af med at spille høvdingebold. Solen skinnede fra
en skyfri himmel, så vi var helt svedige, da vi var færdige. Heldigvis
sørgede de voksne for, at vi fik både frugt, kage og saftevand, så vi
ikke blev helt dehydrerede.
Om eftermiddagen tændte vi op i bålet, så vi kunne lave noget aftensmad. Der var kæmpestore revelsben, majskolber og bagekartofler,
mums mums. Efter maden var der bålhygge med kage, skumfiduser
og popcorn. Og så var det senge tid… 
Søndag
Søndag stod vi op, og kunne heldigvis springe gymnastikken over,
for vi skulle ud og gå 10 km tur.
Vi startede med flaghejsning, og herefter gik vi ind og satte os ved
spisebordet, hvor Niels udleverede 2 forskellige kort til alle. Det var
kort over de skove, vi skulle gå i. Vi fik en gennemgang af kortet, så
vi kunne se forskel på en almindelig sti og en ridesti, og lærte hvad
de forskellige farver på kortet betød. Både ruten og kilometermærker blev tegnet ind, mens vi ventede på, at Anjas friskbagte boller blev klar.
Efter morgenmaden smurte vi alle selv vores frokost, og kl. 10.03
var vi klar til at gå. Vi var meget spændte, for 10 kilometer er langt,
og det var jo en tidsbegrænsning, vi skulle holde os indenfor.
Pernille og Jeppe havde været syge, men dukkede heldigvis op en
halv time inden vi skulle gå.
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Morten og Andreas, der allerede havde ét 10-km mærke, besluttede at de ville gå hele ruten baglæns, for så
kunne de vende 10-km mærket omvendt på uniformen.
Vi var supergode til at gå, og kortene blev brugt flittigt.
Ingen spurgte, ”hvor langt har vi gået”, for det kunne vi jo selv se på
vores kort. Andre havde sangbogen fremme, og gik og sang. Efter vi
havde gået 5 kilometer, spiste vi vores medbragte frokost.
Det blev ikke en lang frokost, for alle mikroer havde travlt med at
komme videre. Vi skulle jo nå at gennemføre turen indenfor tidsfristen på 4½ time. Lederne kunne ikke engang nå at drikke deres kaffe
færdig, så den måtte drikkes, mens vi gik.
Da vi havde gået 6,5 km, blev vi sat på en lang række. Så skulle vi gå
70 skridt ind i underskoven, for at finde en køletaske. Heldigvis fandt
vi tasken, for den indeholdt en masse is - mums, mums.
De sidste 3,5 km var heller ikke noget problem. Vi gik rigtig godt til.
Ingen udmattede mikroer, kun godt humør. Vi gennemførte turen, inklusiv frokostpause, på 3 timer og 50 min. Det var rigtig flot.
Så var det tid til frugt, kage og saftevand, så vi fik ny energi, for vi
skulle jo også spille bold.
Aftensmaden blev pastaskruer med kødsovs, ketchup og ost, og aftenhygge blev skumfiduser, popcorn, snobrød og de sidste rester af kage.
Bålpladsen var omgivet af skov, og nogle af os gik ind og kiggede efter spændende ting. Vi fandt et dyrekranie og nogle dyreknogler. Vi
kunne ikke umiddelbart få dem til at passe med nogle dyrearter, vi
kendte. Da det samtidig var en meget
gammel skov, vurderede vi, at knoglerne
måtte være fra en dinosaur.
Da vi kom ned til huset for at skulle i
seng, havde døren til køkkenet stået åben.
Der var 2 katte, der var gået ind, og de
havde hygget sig med at spise vores madrester fra skraldespandene.
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Mandag
Vi fik flaget op, ”glemte morgengymnastikken” og gik ind og spiste
vores velkendte og varierede morgenmad.(der findes vist ingen spejdere, der får lige så god en morgenmad som os). Bagefter gik vi ind i
sovesalene for at pakke.
Kl. 10 kom der nogle flinke forældre for at hjælpe med at gøre rent,
mens vi kunne være ude at lege. Kl. 11 blev flaget strøget, vi sang
Spejderbror og alle fik udleveret både sommerlejrmærke og 10 kilometermærke til uniformen.
Så var vores fantastiske sommerlejr slut.
Spejder hilsen

Anja, Kathrine, Pernille og Niels

Minidagbog fra sommerlejren
Søndag 26. juni 2011
Da vi kom til Gurredam p-plads, skulle vi bære vores ting op til lejren. Så fik vi en rundvisning og de fortalte os, at der var mange aktiviteter. De fortalte også, at der var en blomst, der kunne gøre, at man
fik hjertestop.
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Så kom vi tilbage til lejrpladsen. Så lavede vi bål, og så lavede de store et bord, som vi kunne spise aftensmad ved. Vi spiste og da vi var
færdige, skulle vi skrive dagbog.
Skrevet af
Magnus H., Magnus, Jonas og Patrick
Søndag efter vi havde spist, skulle vi ud til flagstangen med vores
klodser. Vi skulle stable vores klodser på en stjerne. Da vi var færdige med det skulle vi tilbage.
Ved bålet lavede vi skumfiduser og popkorn. Da klokken var 23.00,
kom vi i seng.
Mandag 27. juni 2011
Næste morgen stod vi op og tog uniform på og så spiste vi morgenmad.
Da vi var færdige med at spise morgenmad, gik vi til flaghejsning og
morgengymnastik. Da vi var færdige med flaghejsning, skulle vi lave
teltorden.
Vi var på bingoløb. Så fik vi fri leg. Så skulle vi lave mad. Så skulle
vi vaske op.
Skrevet af
Rasmus Møller, Mathias, Nicklas og Patrick Mathiasen
Tirsdag 28. juni 2011
(Jette fører pennen for drengene i telt 5)
Lisbeth lavede havregrød, da Paw var taget til Kullen i aftes.
Morgen samling med "Der er ingenting, der maner" og en tosset
sang, der virkelig var både tosset og sjov.
Så blev der pakket turrygsække, for vi skulle til Kronborg.
Elias siger: "skulle også lige ha' min medicin og også Daniel". "Ja",
siger Daniel "for vi har ADHD".
I rygsækkene skulle der være æbler, mad til fælles frokost på Kronborg, vanddunke og lommelygter. Så gik vi mod bussen (den holdeplads længst væk - syntes Rikke).
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På Kronborg var voldgraven ret lavvandet i forhold til for 600 år siden, huskede Scoopidoo.
Alle fik udleveret et opgavehæfte på gårdspladsen og så var det bare
igennem alle Kongens gemakker.
Vi så Holger Danske i kælderen. Det var der, vi skulle bruge lommelygterne - pigerne skreg og blev bange.
Nicklas holdt sig til Daniel, måske det var lidt farligt.
Fælles frokost med leverpostej, figenpålæg, banan og æblemadder og
ostemadder. Scoopidoo og Daniel spiste 9 leverpostejmadder hver.
Så blev det tid til leg inden vi gik retur til bussen. Magnus, Daniel og
P skulle finde et toilet og brugte al tiden på det - ØV.
Vi nåede bussen nede på stationen, men ikke den lovede is, så Jette
kørte og hentede is, da vi var kommet hjem.
Bålholdet lavede bål med én tændstik. Aftensmaden var spejderburgere og koldskål til dessert og masser og masser af kammerjunkere. Der
var også masser koldskål.
Så blev det lommepengetid og Tutten åbnede, og også svævebanen.
Der var meget lang kø - Daniel, Scoopidoo, Elias og Simon kørte meget stærkt.
Lederne tog opvasken i dag og bagefter dagbogtid for nogle og alle
ord er leveret af Daniel, Simon, Elias og Scoopidoo
Onsdag 29. juni 2011
Det startede med at vi stod op. Vi stod op og tog tøj på, så vi kunne
få morgenmad. Det var en god morgenmad.
Da vi havde spist morgenmad, skulle vi tage uniform på og så skulle
vi til morgensamling. KEDELIGT! Der skulle vi synge. ØV. Efter vi
havde sunget, måtte vi gå op på lejren og lege. Jaaaaaaaaaah! Vi legede terningekast. Det var sjovt ☺
Efter vi havde leget i ca. 30 minutter, skulle vi spise frokost. Der var
rigtig mange forskellige madder, fx. spegepølse, æg og fiskefrikadeller.
Da vi havde spist frokost, skulle vi rydde op på lejrpladsen. Da vi
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havde ryddet op, måtte vi lege igen, juubii.
Da vi havde leget, skulle vi spise aftensmad. Det smagte godt.
Torsdag 30. juni 2011
Vi startede med at blive vækket af Paw. Så gik vi ned til flaghejsning.
Bagefter gik vi ned og spiste morgenmad, og vi fik havregrød
mmmmm ☺. Vi hyggede os og nogen vaskede op. ØV.
Kl. 14.00 var der nogle, der skulle ud og klatre og andre skulle i Oldes køkken.
Ca. kl. 16 gik vi tilbage til lejren, og madholdet gik i gang med at lave mad, imens var der nogen der spillede volleybold.
Da maden var færdig, skulle vi spise. Vi skulle have blomkålssuppe
og blandede grøntsager med flæskestegskød i mmmmm. Og dem, der
skulle vaske op, skulle vaske op og så skulle vi lave det, du lige har
læst. SLUT
Skrevet af
Malou, Julie, Emilie og Katrine.

Odin på divisionssommerlejr på Gurredam
Lørdag d. 25/6-2011
Det startede med at alle mødtes på Maglevad, hvor vi skulle cykle til
Hillerød. På vej til Hillerød fløj Mia af cyklen. Hun slog sit knæ og
fik grineflip. To minutter senere var der en høj stejl bakke, hvor Mia,
Christina og Cecilia gik op ad bakken, fordi den var så stejl. Lidt senere for vi vild, men fandt ud igen.
Senere var vi kommet op til hytten, hvor vi skulle sove og vi fandt en
sjov gynge. Så skulle vi bygge en bivuak, som vi skulle sove i. Så
skulle vi have aftensmad. Vi fik tomatsuppe med grøntsager i og pandebrød ved siden af. Det smagte godt. Vi skulle vaske op bagefter. Så
fik vi dessert. Det var chokoladekiks og kakaomælk.
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Søndag d. 26/6-2011
Det er i dag søndag. Vi startede med at få havregrød, hvor Christian
spiste det hele. Og vi andre fik kun lidt. Så pakkede vi sammen og
tog af sted til Gurredam. Og pigerne kørte forrest, men en snegl var
hurtigere end dem, men så kom vi foran dem og så var vi væk. Endelig kom vi frem til vores ankomststed. Vi skulle sætte telt op, og vi
byggede også en gammelmandsild* med køkkenbord.
*er en firebuk med bålplads i midten
Mandag d. 27/6-2011
Vi blev vækket af Kim. Så stod vi op og spiste morgenmad. Bagefter
skulle vi til morgensamling ved det store flag. Bagefter fik vi fri leg.
Vi hyggede os i teltet, men så kom Kim og Lisbeth og smed os ud af
teltet. Vi gik ud og kikkede på Gurredams grund/lejr. Vi gik forbi
smedjen, men vi gik igen, for der var alt for varmt. Så fandt vi en
trækvogn og skiftedes til at sidde i den og til at trække.
Vi gik tilbage og spiste frokost. Bagefter skulle vi på aktivitet, som
var felt stratego. Det var rigtigt sjovt. Så skulle vi have aftensmad,
som var kylling og couscous. Mia, Christina og Cecilia skulle hente
vand (det var en 60 liters dunk).
Men da de skulle køre, brasede
vognen sammen og dunken røg
ud. De baksede og masede med at
få den op i vognen igen, men så
kom Paw og løfte den op i en anden vogn, som ikke var gået i
stykker. Så kom vi til lejren og
skrev dagbog.
Tirsdag d. 28/6-2011
Det er tirsdag. Vi startede om morgen med hurtigt at stå op og gøre
os klar til dagen. Vi skulle nå en færge, som skulle sejle os til Sverige. Da vi kom derhen skulle vi med en bus. Vi kørte derop og skulle
gå et lille stykke, og så var vi fremme. Vi stoppede ved et kæmpe
træ. Der spiste vi frokost, SÅ! Nu skulle vi ud at klatre. Der var fem
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ruter/klatrevægge. Vi klatrede i 6 timer til vi skulle op og havde lidt
æbler og gulerødder. Da vi havde spist, skulle vi hjem. Da vi kom
hjem, var minierne i gang med at lave aftensmad. Det var dejligt. Og
nu sidder vi her i vores telt og skriver.
Onsdag d. 29/6-2011
Vi vågnede om morgenen og tog tøj på. Så skulle vi spise morgenmad. Vi skulle spise ret meget, da vi skulle på hejk. Vi pakkede til
turen, vi skulle nemlig havde den store rygsæk med på hejk. Vi gik
og gik rundt om Gurresø, og videre til næste by og mark. Da der kun
var 2 km tilbage, gik Mia itu. Hun græd og grinede på samme tid og
hendes ene ben gik i stykker. Så var vi fremme. Det var en lille spejderhytte, der lå tæt på et museum. Vi fik laks og ratatouille til aftensmad og så faldt vi i søvn.
Torsdag d. 30/6-2011
Vi vågnede kl. halv ni meget veludhvilede. Vi spiste morgenmad og
derefter pakkede vi til hjemturen til Gurredam. Da vi var færdige,
fortalte Lisbeth, at vi havde gået 20,5 km. Med oppakning på ryggen.
Vi blev meget stolte af os selv og så gik vi hjem til Gurredam, efter
vi havde spist frokost på Fønnerupgård. Der var kun 3 km til Gurredam. I går gik vi nemlig en omvej. Nu er vi hjemme på Gurredam og
skriver dagbog fra i dag og fra i går.
Fredag d. 1/7-2011
Vi vågnede om morgen som sædvanligt. Vi stod op og fik morgenmad. Efter det skulle vi pakke en turrygsæk, vi skulle nemlig til
Kronborg. Vi tog cykelhjelm på og så ellers af sted. Vi cyklede og
cyklede og så kom vi frem. Vi gennemgik reglerne, fik opgaven og så
ind på slottet.
Vi kom ind i et rum med forhæng og så kom et vindue til syne ud til
slotsgården og en alarm hørtes (det var bare en film). Ild kom til syne
i vinduerne og man kunne høre folk skrige og løbe væk. Ilden blev
større og så kom et brag og rummet var helt oplyst af flammer. Vi
gik ud og fortsatte med at gå rundt på slottet.
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Til sidst var vi færdige, og vi skulle ned og se kasematterne, hvor
Holger Danske sad. Det var sjovt, men nu skulle vi have frokost,
mums. Det var godt. Efter frokosten cyklede vi til Hellebæk og så en
bronze statue af Holger Danske og fik is i et lille stråtækt hus i Hellebæk. Og nu skulle vi hjem til Gurredam. Nu er vi hjemme og skriver
dagbog og har haft en rigtig god dag. PS. Vi skulle have kalkun til
aftensmad.
Lørdag d. 2/7-2011
Nu var det dagen, hvor vi skulle hjem igen. Vi skulle pakke alle vores ting, cyklerne skulle i en slags bil til cykler, og så skulle vi gå hen
til busstoppestedet. Da vi havde kørt med bus, skulle vi med tog, og
da vi havde kørt med tog, skulle vi gå hen til bilerne, der kørte os til
Maglevad. Der blev vi hentet efter vi havde sluttet af,
DET HAR VÆRET EN SUPER GOD UGE.
Spejderhilsen
Odin

Odins oplevelsestur
Tosse Lilla ligger i Sverige og det er en forlystelsespark. Der var
masser af forlystelser fx Svend Svingarms lillebror, og en forlystelse
der kørte op og ned, så man fik sug i maven. Og en forlystelse der
drejede rundt og lavede sving, så det kildede i maven. Der var også et
kuglerum. Det var sjovt hi hi.
Badelandet: badelandet var rigtig, rigtig, rigtig sjovt. Der var vilde
rutsjebaner og et kæmpe legeland. Det var vildt grineren.
Gokarts: Vi (Nygaard, Christian, Lars, Cecilia, Christina, Lisbeth,
og Kim) kørte gokart. Vi kørte tre omgange (cirka to minutter). Lars,
Nygaard og Christian prøvede bumber boat (radiobiler på vandet).
New york city: Det var kun Cecilia og Christina, der prøvede den.
Den var også lidt kedelig, man kunne kun dytte
boooooooooooooooot.
Spejderhilsen
Odin
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Program for september
Mødedag torsdag kl. 19.00 - 20.30.

Torsdag

1.9.

Øve

Torsdag

8.9.

Øve

Torsdag

15.9.

Øve

Torsdag

22.9.

Øve

Torsdag

29.9.

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
Orkesterlederen

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

2.9.
3.9.

Oprykningstur

Tirsdag

6.9.

Hytte

Tirsdag

13.9.

Hytte

Tirsdag

20.9.

Hytte

Tirsdag

27.9.

Jytte

Det startede med at vi stod op.

Tillykke med fødselsdagen til:
Carsten den 11. september
Jesper Kok den 15. september
Michael den 16. september

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

2.9.
3.9.

Patrulje-/ oprykningstur

Tirsdag

6.9.

Forløbsmærke (Lederne)

Tirsdag

13.9.

Forløbsmærke (Lederne)

Torsdag

20.9.

Forløbsmærke (Lederne)

Torsdag

27.9.

Forløbsmærke (Lederne)

Tillykke med fødselsdagen:
Carsten den 11. september
Jesper Kok den 15. september

Med spejderhilsen
Jeppe, Jesper,
og Carsten

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

5.9.

Skræpmøde

Onsdag

7.9.

Sikkerhedsmærker + Klar dig selv

Onsdag

14.9.

Madmøde

Onsdag

21.9.

Sikkerhedsmærker + Klar dig selv

Onsdag

28.9.

Sikkerhedsmærker + Kultur og samfund

Fredag Søndag

30.9.
2.10.

Sheltertur - Juniortræf - Sct. Georgsløb

Tillykke med fødselsdagen til:
Kristoffer den 1. september
Rasmus den 16. september

Med spejderhilsen
Junior-lederne

Program for september

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

5.9.

Nu skal vi passe på fingrene: Kniv

Mandag

12.9.

Nu skal vi passe på fingrene: Kniv

Mandag

19.9.

Vi ser på natur og snakker om den

Mandag

26.9.

Skovtur

Tillykke med fødselsdagen:
Simon den 18. september
Emilie den 22. september
Jonas den 27. september

Med spejderhilsen
Minilederne

Program for
september

Mødedag mandag fra 18.30 til 20.00. Husk at melde afbud til Pernille på tlf.
32 59 66 00 inden kl. 18.00. Senere kan I ringe til Maglevad.

Mandag

5.9.

Vi laver mariehøns

Mandag

12.9.

Mad på bål

Mandag

19.9.

Vi begynder at tage mærket ”Klar dig selv”

Søndag

25.9.

Tur i skoven med forældre og søskende

Mandag

26.9.

Intet møde

Mikro-hilsener
Kathrine, Anja og Pernille

STENLÆNDERNES GRUPPE
GRUPPELEDELSE:
GL

Jens Velsboe

Edithvej 25

3660 Stenløse

47 17 07 23

Kornvænget 28
Vibevej 41
Valhals Plads 10

3660 Stenløse
3660 Stenløse
3650 Ølstykke

32 59 66 00
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

Skovkrogen 3
Valborgvej 11

3660 Stenløse
3660 Stenløse

25 33 66 74
20 71 23 12

2730 Herlev
2730 Herlev

31 17 07 29
31 17 07 29

SPIDSERNE (mikroflok):
MIKL Pernille Poulsen
MIKA Kathrine Johansson
MIKA Anja G. Gjedsted

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
Thomas Velsboe Fremlev Kagså Kollegiet 27
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

