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Stof til Januar-Rullen afleveres til:
Morten Frederiksen
eller Henrik Dixen Dausell
senest Mandag den 10. december
(Februar-Rullen; 14. januar)

Når det stormer
Når det stormer, og regner og rusker, kan man nogle gange blive grebet af
mismod. Er der nogen mening med ruskeriet? Fører stormen noget godt
med sig? Og regn, er det ikke bare irriterende og træls?
Mening og mening? Stort ord. Ja selve ordet er ikke specielt stort, og ville
næppe give mange points i wordfeud (13), men er alligevel lidt uhåndterbart. For hvad er meningen egentlig for en størrelse? Kan man måle en mening? Og kan man halvere den, hvis den er for meget af det gode?
Nej, det giver ikke megen mening. Men hvad så?
I gamle dage sagde man ofte, at det skal være skidt, før det kan blive godt.
Betyder det så, at hvis en regnstorm blæser alt omkuld og får alt til at blive
oversvømmet, at vi så kan være mega-glade, for så er vi rigtig på vej til det
gode. For det har da i den grad været skidt.
Tjah, hvad tror du selv. Næppe, Ebbe. Så når det regner, rusker, stormer
skal vi vist bare sætte pris på, at vi får en anledning til at få afprøvet vores
dejlige udendørs spejdertøj og glæde os til at vi sammen med gode venner,
kan lune os bagefter ved kaminen med en varm kop kakao, en røverhistorie
og en sukatbolle. Rigtig glædelig jul.
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Julemarkedet
Julen står for døren og dermed også en af årets helt store
begivenheder i spejderregi.
På Maglevad slår vi dørene op lørdag og søndag den 1. og 2. December fra kl. 10 til 16, hvor alle juleindkøb kan klares, og hvor julestemningen med garanti også vil indfinde sig.
Kom og gør et kup i loppemarkedet - fyld den søde tand op, i kaffestuen, i boden med gløgg og æbleskiver, og med brændte mandler den store sult kan stilles i teltet i gården eller hos tropsspejderne omkring bålpladsen.
Julemusikken holder sit indtog med eget tambourkorps.
Dekorationer og i år adventskranse, kan købes til sædvanlige urimeligt lave priser
Skal dit held testes, har vi både andedam med gevinst hver
gang og tombola. Juletræerne
står i kø for at lade sig købe.
Og måske endnu flere overraskelser er på vej i år… Vel mødt til denne 35. Udgave af Maglevads store julemarked.
Julemarkeds formandsknus
Jette

Brimertræf på Maglevad
Kære alle Brimere! Igen i år mødes vi kl.
12.30 lørdag og ser Lucia-optog og hygger bagefter på Maglevads Julemarked.
Vel mødt!
Brimers Klanledelse
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Mikroweekend
Noah´s spejderoplevelse på Maglevad den 3. november 2012
Da jeg kom på gården, fik jeg lov til at vælge, hvor jeg skulle sove i
Laden, og så sagde jeg hej til alle de andre. Så løb vi rundt og legede.
Da det begyndte at blive aften, havde Emil fødselsdag. Han havde en
sumobryderkage! Vi sang og spiste kagen. Den smagte godt!! Så fik
vi spaghetti med kødsovs til aftensmad. Bagefter tændte vi bål og snittede pinde, mens vi sad omkring bålet, og det var meget hyggeligt! Så
legede vi Star Wars nede ved shelteren med pindene, så kaldte Jan og
sagde, vi skulle komme ned til bålet. Der sagde han, at vi skulle i
seng!

Om morgenen skulle vi børste tænder og have boller og franskbrød til
morgenmad! Så vaskede vi vores egen tallerken op, og bagefter fik vi
flødeboller, fordi der var en spejderleder, der skulle stoppe 
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Så skulle vi ud og riste skumfiduser og bagefter legede Adam, Andreas, Rasmus og mig Star Wars igen, indtil vi skulle pakke vores ting
sammen, for så kom min mor og hentede mig ☺
Vi sluttede med at synge Spejderbror og det har været en god weekend!!!

Jobannonce
Flere børn kræver flere voksne. Er du en af dem, der har lyst til at
bruge et par timer om ugen som assistent hos Stenlænderne?
Så er vi startet igen efter sommerferien.
Der er kommet rigtigt mange nye spejdere til. Så mange at vi har fået
Egven. Egven er Ege divisions vandrebamse, som får lov til at bo hos
den gruppe, der er vokset mest i den seneste tid.
Vi er meget glade for at kunne lave spejderarbejde for rigtigt mange
børn i kommunen og vil egentligt også gerne lave spejderarbejde for
endnu flere.
For at spejderne får den bedst mulige oplevelse, er det nødvendigt
med mange frivillige voksne, der har lyst og overskud til at bruge tid
sammen med børnene og de andre ledere. Der stilles ingen krav om
specielle spejderfærdigheder, der stilles ingen krav om at man skal stå
til rådighed altid og der stilles ingen krav til at du påtager dig administrative opgaver. Men der stilles krav om at du har lyst til at engagere
dig i det, der er spejderbevægelsens formål: At udvikle børn og unge
til selvstændige individer, der tager ansvar for sig selv, naturen og
samfundet.
Vi har brug for assistenter i alle grene.
Din hjælp vil give børnene en bedre oplevelse, lederne et større overskud og totalt set større og endnu bedre spejderarbejde hos Stenlænderne.
Hvis du vil vide mere om, hvad vi forventer og hvad du kan forvente
ved at påtage dig en post som assistent hos Stenlænderne, kan du kontakte Gruppeleder Jens Velsboe på tlf. 31 17 07 23 eller på mail gruppeleder@stenlanderne.dk.
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Korpsrådsmøde
I weekenden den 10. og 11. november blev DDS’s Korpsrådsmøde
holdt.
Over 600 spejdere var samlet på Vingsted-centeret i Vejle, for at diskutere DDS’s fremtid og nutid. Fra Stenlænderne var vi 3 af sted,
Jens, Camilla og jeg (Jacob).
Det hele startede en tidlig, tidlig lørdag morgen. Kl. lidt i 7 var vi alle i Jens bil, og så var det ellers af sti af sted! Køreturen er der ikke
meget at fortælle om, der var vist nok en eller anden bil, der vendte
på hovedet og ting og sager, der skete, men det er, så vidt jeg ved,
kun rygter. Jeg så i hvert fald ingenting, og som den friske spejder
jeg er, var jeg selvfølgelig vågen hele vejen, selvom vi skulle op på
et umenneskeligt tidspunkt!
Men! Hvad var det så vi lavede, os der tog af sted? Gruppen havde jo
betalt i dyre domme for at få os sendt derhen, så et eller andet må alle
I andre da også få ud af det. Jo, jo, det får I skam også.
Selvom meget af det var fest og farver, så var der også utrolig mange
inspirerende og tankevækkende øjeblikke. Jeg nævner i flæng: Foredrag af en erhvervspsykolog. Foredrag om hvordan man debatterer,
også i spejdersammenhænge. Diskussion om hvordan DDS bliver
”fucking flinke”. B&U redaktionen, der skabte debat om
hvorvidt ledergerningen skulle lønnes (hvilket i den
grad sendte visse folks urin til skyhøje temperaturer). Udefrakommende debattører, der brød tabuer i stor stil, uden at være klar over det. Argumentkast konkurrence, og jeg kunne
blive ved!

Jeg fik mange indtryk ind, og fik
trykt nogle indtryk. Jeg ville
gjort det her til et sjovt indlæg,
ver, at jeg går i dybden med de
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da også udegentlig have
men det kræsjove episoder,

og hvis jeg skulle gøre det, ville det blive umuligt at vælge, og umuligt at få skrevet så lidt, at jeg ikke ødelægger Rullens papirbudget
(det er der nu ingen fare for, red.).
Det korte af det lange er, at Korpsrådsmødet er et af de rigtig gode
spejderarrangementer. I ægte spejderånd, så behøver man ikke være
gammel eller ung, alle bliver hørt, og alle har en mulighed for at
spæde til i debatten. Jeg er selv blevet meget inspireret af det her, og
jeg kan kun opfordre alle, der har mulighed for at deltage, til at deltage. Jeg har hørt, at gruppen gerne giver.
Jacob Cowland

Flere børn og unge bliver spejdere
Det Danske Spejderkorps giver endnu flere børn og unge mulighed
for at opleve frilufts- og lejrlivet. De får øget kendskab til at passe på
naturen, samtidig med at spejderne bruger naturen. Spejderne får mulighed for at få nye færdigheder og sociale kompetencer både ude i
verden og hjemme i Danmark.
Ege division under Det Danske Spejderkorps, som tæller blå spejdere
i Egedal, Frederikssund og Halsnæs kommuner er blevet flere spejdere i mange af divisionens 12 spejdergrupper. Ege division tæller på
nuværende tidspunkt næsten 1.000 medlemmer.
I dette kvartal er det Stenlændernes gruppe i Stenløse, som er Ege divisions højdespringer med hensyn til nye medlemmer. Stenlænderne
fik besøg af divisionscheferne Alice Linning og Ole Dalskov i anledning af anerkendelsen for en flot medlemstilgang i gruppen.
Det blev belønnet med vandrepræmien Egven, der står for Ege Divisions Ven. Udover anerkendelse var der også lidt mundgodt til spejderne på Spejdergården Maglevad i form af flødeboller og frugt, da
Egven blev overrakt til spejderne af divisionscheferne.
Hvis du har lyst til at prøve kræfter sammen med de over 100 spejdere i Stenlændernes gruppe, så kan du kontakte gruppeleder Jens Velsboe eller kigge på Stenlændernes hjemmeside.
Med Spejderhilsen
Ole og Alice
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Julens historie
Fortsat fra sidste nummer

Paw og Kim kom gående. Det vil sige de små-løb. Det vil sige de
cyklede. Det vil sige de kørte rent faktisk i bil. Det med at gå var ikke deres stærke side, og nu var de på en særlig mission: De ville finde sandheden om julen.
Længe var de gået (dvs kørt) rundt i den vildfarelse, at julen var en
mand. Igen og igen havde de hørt folk tale om ”Julemanden”, og til
spejder var der sågar også en, der blev benævnt Juul. Men da de havde kigget ham efter i sømmene, var han vist allerhøjst en nisse.
Men julen (altså den rigtige) måtte da have en historie. Hvor kom den
fra? Hvem var julens far og mor? Og kunne man bruge den til noget?
Spørgsmålene hobede sig op hos de to og så besluttede de sig for at
ringe til en ven.
Ok, en rigtig ven var det ikke. Faktisk var det ikke en rigtig person,
men blot en lidt fiktiv én. Og da han ikke havde en telefon, var det
lidt svært. Men det holdt nu ikke de to tilbage. Vupti, og der var
skabt mental kontakt.
Brian Pedersen (kaldet BP) var i den anden ende. Det hele begyndte
en dag i december for mange år siden, forklarede han. En ældre, lidt
tilbagestående kone ville bage en kage. Den skulle være god og fyldig, med et strejf af olie og blød nougat. Hun satte sig ved sit kogested og lavede dej og bagte løs. Den ene kage efter den anden så dagens lys, men konen var ikke tilfreds. Der manglede ligesom noget,
fortsatte BP sin beretning.
Pludselig og med et så konen et lys. Hun slukkede det og fortsatte
med at bage. Hov, hvad var det? En lille kugle. Rund som et hjul.
Det var da sådan, at en rigtig kage skulle se ud. Og det tog fart - æbleskive kaldte konen den, og dernæst vaniljekranse og brunkager.
Alle kager var runde og hun kaldte dem derfor for (h)julekager. Og
da hun skulle til at spise dem, kaldte hun derfor dagen for (h)jul. Og
det er altså den sande forklaring på hvorfor vi har jul - den er opkaldt efter en rund kage, sluttede BP sin beretning.
Paw og Kim blev glade og gik hjem, mens de tyggede på den. Slut.
8

Program for december
Mødedag torsdag kl. 19.00 - 20.30.

Lørdag

1.12.

Julemarked

Søndag

2.12.

Julemarked

Husk afbud til din OL

Spørg din OL, hvornår I holder juleferie!

Glædelig jul og godt nytår!

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 til:
Kenneth den 1. december
Mikkel den 26. december

Tambourhilsen
Orkesterlederen

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

1.12.
2.12.

Julemarked

Tirsdag

4.12.

Jacob fortæller julehistorier

Lørdag Søndag

8.12.
9.12.

Julefrokost

Tirsdag

11.12.

Ulf fortæller julehistorier

Tirsdag

18.12.

Jacob og Ulf fortæller julehistorier

Tirsdag

25.12.

Jacob og Ulf får tæsk af de andre seniorer pga. deres julehistorier

Brackla: Frugtig, udrensende, af og til med tør, hed finish...

Tillykke med fødselsdagen til:
Kenneth den 1. december

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

Lørdag Søndag

1.12.
2.12.

Julemarked

Tirsdag

4.12.

Hygge (Anna)

Glædelig jul og godt nytår!

Tillykke med fødselsdagen til:
Frederik den 24. december

Med spejderhilsen
Jeppe, Jesper,
og Carsten

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

1.12.
2.12.

Julemarked

Onsdag

5.12.

Julehyggemøde

Glædelig jul og godt nytår!

Tillykke med fødselsdagen:
Emma den 18. december

Med spejderhilsen
Junior-lederne

Program for december

Mødedag mandag fra 18.30 til 20.00. Husk at melde afbud til lederne
på tlf. 20 71 23 12 kl. 18.00.
Lørdag
Søndag

1.12.
2.12.

Julemarked

Mandag

3.12.

Juleferie - intet møde

Glædelig jul og godt nytår!

Mandag

7.1.

Første møde i 2013

Tillykke med fødselsdagen:
Anna-Mai den 3. december
Oliver den 25. december

Med spejderhilsen
Minilederne

Program for
december

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.

Lørdag
Søndag

1.12.
2.12.

Julemarked på Maglevad. Mikroerne står for
Fiskedammen

Mandag

3.12.

Juleferie - intet møde

Glædelig jul og godt nytår!

Mandag

7.1.

Første møde i 2013

Mikro-hilsener
Jan, Bettina, Anja og Pernille

STENLÆNDERNES GRUPPE
GRUPPELEDELSE:
GL

Jens Velsboe

Opalvej 41

3650 Ølstykke

47 17 07 23

Kornvænget 28
Vibevej 39
Valhals Plads 10
Valborgvej 11
Tokevej 25

3660 Stenløse
3660 Stenløse
3650 Ølstykke
3660 Stenløse
3660 Stenløse

32 59 66 00
29 16 29 15
44 44 33 32
47 17 02 14
47 17 35 39

Valborgvej 11
Nordre Fasanvej 54
Kagså Kollegiet
Opalvej 41
Akselsvej 15

3660 Stenløse
2000 Fr. berg
2730 Herlev
3650 Ølstykke
3660 Stenløse

20 71 23 12
31 17 07 24
20 82 88 31
47 17 07 23
22 42 96 27

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
Skovkrogen 3

3660 Stenløse
3660 Stenløse

20 71 23 12
25 33 66 74

2730 Herlev
2730 Herlev

31 17 07 29
31 17 07 29

SPIDSERNE (mikroflok):
MIKL
MIKA
MIKA
MIKH
MIKH

Pernille Poulsen
Jan Vegeberg
Anja G. Gjedsted
Morten Cowland
Andreas Vester Elberg

PILEN (miniflok):
ML
MA
MA
MH
MH

Jacob Cowland
Rikke Velsboe
Ida Dancker-Jensen
Anna Velsboe
Martin Hansen

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

Jacob Cowland
Ulf Molich

Tambourkorps:
Thomas Velsboe Fremlev Kagså Kollegiet 27
OL
MusL Thomas Velsboe Fremlev Kagså Kollegiet 27

BESTYRELSEN PR. 27. FEBRUAR 2012:
Formand:
Thomas Nord-Larsen
Kasserer:
Ann-Charlotte Nørskov
Desuden:
Doris Skov Larsen
Niels Andersen
Carsten Nørgaard

Dronning Dagmarsvej 2 3650 Ølstykke

35 37 31 87

Valhals Plads 5

3650 Ølstykke

41 14 93 96

Valborgvej 11
Stærevej 8
Natalievej 4

3660 Stenløse
3660 Stenløse
3660 Stenløse

47 17 02 14
47 10 72 01
47 17 11 53

Jens Velsboe
Kim Andersen
Jesper Kok Jørgensen
Paw Winther Larsen
Pernille Busk Poulsen
Unge:
Anders Cowland

Opalvej 41
Vandmanden 76
Møllehøjen 8
Blåmejsevej 10
Kornvænget 28

3650 Ølstykke
3650 Ølstykke
3630 Jægerspris
3660 Stenløse
3660 Stenløse

47 17 07 23
26 84 80 04
40 87 95 29
47 10 77 17
32 59 66 00

Valborgvej 11

3660 Stenløse

47 17 02 14

Jeppe Majlund
Martin Hansen
Jacob Cowland
Ulf Molich

Betty Nansens Allé 53, 1.5

Akselsvej 15
Valborgvej 11
Skovkrogen 3

2000 Fr.berg
3660 Stenløse
3660 Stenløse
3660 Stenløse

60 92 05 13
22 42 96 27
20 71 23 12
25 33 66 74

MAGLEVAD:
Spejdergården Maglevad Dam Holme 4

3660 Stenløse

47 17 25 85

Ledere:

UDLÅN AF MAGLEVAD
Jette Velsboe
pcfjols@gmail.com

47 17 07 23

VICEVÆRT:
Tim Brundby Larsen

Løvkærvej 4, Søsum

3670 Veksø

47 17 29 72

