November 2012

mad på bål

Stof til December-Rullen afleveres til:
Morten Frederiksen
eller Henrik Dixen Dausell
senest Mandag den 12. november
(Januar-Rullen; 10. december)

Ildsjæle
En ildsjæl er ikke en person, der er gået ild i. Men en der brænder for en
sag. Eller flere sager. Fx spejdersagen. Jeg kender mange ildsjæle på
Maglevad, og nogle gange kan man blive helt taknemmelig og glad helt ind i
knoglerne og ned i maven, fordi de gider. Fordi de gør en forskel, ved ikke
at gøre forskel.
Ofte siger man, at spejder er åbent for alle. Vi spiller ikke på 1. og 2. hold.
Vi har plads til dem, der er lidt skæve, og dem der er helt trekantede. For
ikke at tale om de runde og de bløde.
Men det kan vi kun, hvis vi har nogle ildsjæle. Nogle, der af en eller anden
grund, kan magte opgaven. Måske med lidt hjælp fra andre gode folk, fordi
det er ikke altid det letteste vej at sige, kom hid.
Ofte vil det nemmeste være, at sige, at lige dig har vi desværre ikke ressourcer til, fordi du ikke kan tåle den samme mad som os andre, eller fordi du er
mørkeræd, eller kuldskær.
Men det gør de ikke. Og så er jeg glad. Rigtig smaskhamrende glad. Tænk,
hvis det var mig, der var blevet sat på 2. holdet. Og måtte have nøjedes med
at spille fodbold...
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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

Lodsedler
Julen nærmer sig og det betyder, at det snart er tid for salg af Stenlændernes lodsedler. Sidst i oktober måned kommer vi ud til spejdermøder i alle grene. Her får hver spejder udleveret en pose lodsedler
til salg.
Stenlænderne har tilladelse til at sælge 4.000 lodsedler i tidsrummet
1. november til og med Julemarkedet i december. I den forbindelse
vil vi gøre opmærksom på, at det er lettest at sælge lodsedler i starten
af perioden.
Hos Stenlænderne er der enighed om:
·
at det ikke skal være familiens økonomi, der bestemmer om
barnet kan være spejder.
·
at det er en god idé, at børn lærer at yde for at kunne nyde.
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Derfor tilstræber vi at fastsætte et kontingent og en deltagerpris på
lejre og ture på et niveau, hvor alle kan være med - også familier med
flere børn.
Jo flere penge vi kan få hjem på indtægtsgivende aktiviteter - nærmere betegnet Spillopperne, julemarked og lodsedler - jo billigere bliver
det for den enkelte spejder/familie. Derfor: Gang i salget ☺.
Har man mod på at sælge flere lodsedler, kan de fås til næste spejdermøde, hvor vi dukker op eller hos undertegnede efter aftale.
Husk at der er gevinst til den spejder i hver gren, der sælger flest.
Med spejderhilsen
Anja Rieneck og Rikke Drehn-Knudsen

Divisionens Mikro-Mini Træf
lørdag den 6. oktober på Herstedhøje
Divisionen holder arrangement for Mikroer og Minier to gange om
året. Planlægningen af de overordnede rammer og den praktisklogistiske side gøres i fællesskab mellem leder-repræsentanter fra alle
grupper. Den endelige planlægning af de enkelte poster står lederne i
den enkelte gruppe for, ligesom de bemander posten på selve dagen,
hvor arrangementet afholdes. Det er på sin side en god måde at gøre
det på, men som leder kommer man aldrig rundt og ser hvad børnene
oplever, fordi man er ”bundet” på sin egen post.
Men på lige præcis dette arrangement fik jeg mulighed for at gå rundt
på løbet med en af Mikropatruljerne, og det var en rigtig god oplevelse. At se alle de ca. 150 spejdere gå til opgaverne med stor nysgerrighed og engagement. Og at se, hvor meget de ca. 50 ledere havde
gjort ud af de 11 poster. Temaet var Rumrejsen, hvor der var styrtet
nogle raketter ned med nogle rumvæsner.
De manglede nu brændstof for at kunne komme hjem igen. Det skulle
spejderne hjælpe med ved at løse opgaver og dermed tjene stjernestøv, som kunne byttes til brændstof. Brændstoffet var vand og luft,
så de kunne affyre deres medbragte vandraketter, og dermed sende
rumvæsnerne hjem.
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Herstedhøje var den dag befolket med rumvæsner, som spejderne
først kunne forstå efter at have spist en lille pille. Med astronauter,
der ville teste spejdernes styrke, for man skal være i god form for at
være astronaut. Og med rumfolk, der skulle bruge spejdernes hjælp
til at lave vulkaner og gejsere, for at få noget liv på den ellers golde
planet. Der blev smagt på månemad (børnene elsker faktisk suppe
med kartofler, pastinak og persillerod); oversat uforståeligt rumsprog
og selvfølgelig skulle spejderne også selv affyres som raketter på en
glidebane ned af højen.
Alle fik samlet godt med stjernestøv, og arrangementet blev afsluttet
med at de næsten 30 raketter blev fyret af efter tur fra toppen af
Herstedhøje. Det virkede (for langt de fleste), og spejderne gik meget
op i det. Så en god afslutning på en god dag med et fedt spejderløb.
Og så vil jeg da lige nævne, at Stenlænderne var godt repræsenteret
med ca. 30 spejdere, 3 unge hjælpere, 1 forældre og 6 ledere. Tak for
det!
Mange spejderhilsner
Pernille (Mikroleder)
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En Julehistorie
Selvom at december endnu ikke helt er over os, må det alligevel være
tid for bringe en lille julehistorie. Historien foregår i en mindre provinsby, Ølløse, hvor navnlig spejderne sætter deres markante præg på
dagligdagen.
Enhver lighed med virkeligt forekommende begivenheder må klart betegnes som et sært tilfælde.
Vinteren stod for døren. Faktisk stod den i et sådan omfang, at det af
og til kneb med at få varmet de gamle huse helt op. Ølløse havde jo
ligget lige ved siden af jernbanen og Stenstykke så længe mand (og
kvinde) kunne huske. Og en del af husene havde ligget lige så længe.
Så husene havde små frostsprængte enkeltlags-ruder og utætte vægge,
hvis eneste form for isolation, var for længst iturevne aviser. Navnlig
Ølløse Nyt var populær til at fylde tomrummet med.
Men nu skal man ikke tro at indbyggerne i Ølløse af den grund var
nedbøjede og kede af det. Næ, i byen herskede en ukuelig optimisme.
Som byens ældste og mest erfarne mand, Jens, ofte sagde: Det bliver
nok sommer igen.
Erfaringen viste, at det også var rigtigt. Men lige nu kunne det se
sløjt ud med såvel varme som sommer. Men her midt i blæsten, regnen og den-til-ben-og-marv-isnende kulde gik der 5 børn. Lidt spøjst
som gamle Jette (Jens kone) bemærkede, da hun så dem. Burde de
børn dog ikke være indenfor? Og hvorfor går de lige her? gnækkede
den gamle.
Jette hentede sine briller, påmonterede dem på næsen og kiggede
igen. Men hør - børnene så glade og fornøjede ud. De gik faktisk og
sang. Godt nok falsk, men dog sang de: Vi er børn af sol og sommer…
Åh, de stakkels børn, må da have taget skade i de små hjerner, tænkte Jette højt. Pludselig kunne hun se, at de standsede op og fremdrog
en stang med et stykke læder på. En slags flag, som den bagerste
holdt godt fast i, mens alle fem kiggede til alle sider.
Gad vide hvad der sker, tænkte den gamle kone. Fra mørket kom en
voksen mand frem og gik hen mod børnene. Det så lidt uhyggeligt
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ud. Ville han dem ondt? Var de i stand til at tage vare på sig selv?
Skulle man mon tilkalde brandvæsen?
Inden tankerne havde fået lagt sig i andet end tilfældig orden, havde
de fem stillet op på en lige linie og begyndte nu at råbe: Vi er Ørne,
vi er kække, vi skal vinde, I er frække.
Ja, OK stor poesi var det ikke, men højt kunne de råbe, og et saligt
smil bredte sig på Jettes ansigt. Det var jo spejdere. Spejdere, der var
på løb. Spejderløb. Jense-mand, råbte hun, kom og se, spejdere.
Jens kom rokkende på sine skæve ben, hvor især det ene var noget
mere skævt end det andet. Hvad sker der, er krigen med tysken brudt
ud igen? Jens havde netop siddet og set Matador på dvd for 15. gang,
og talte derfor lidt underligt.
Imens havde spejderne udenfor talt med manden, der viste sig at være
leder for spejderne. J & J kunne nu genkende ham. Det var Paw - også kendt som Pawse-klovn, fordi han altid kunne fortælle de sjoveste
historier. Og så havde han været spejder så længe, at nogle mente, at
det var ham, der havde opfundet såvel snobrødet, som vinkelbesnøringen. Det sidste var nu ikke rigtig, det var kun tømmerstikket som
han en dag, hvor han havde siddet og kedet sig på toilettet, havde fået
vrikket sammen.
Pawse satte patruljen til at udføre en good-turn. Hvaffen en tørn? lød
det som i et kor fra spejderne. En good-turn, dvs I skal ud og hjælpe
og glæde nogle andre. Gøre en god gerning, sagde Paw.
Lige nu kunne spejderne ikke rigtig forstå, at de havde syntes at han
var sjov. For det her lød da godt nok kedeligt. Kunne de ikke i stedet
finde nogle spinat-spejdere og tæve? Det ville da næsten også være en
god gerning.
Næ, hov sagde Paw. Her skal ingen tæves, ej heller mules en anelse
(han havde også set Matador). Således gør ingen rigtig spejder.
Der hjalp altså ingen kære mor og spejderne måtte ud og lede efter en
god gerning, der kunne gøres. De gik ned mod rådhuset. Kloge Jan
VB foreslog, at de gik ind og spurgte, hvorfra begrebet ”Borgmestervom” stammede. Det mente resten af spejderne, var en skidt ide. Og
næppe noget der kunne falde en under betegnelsen god gerning.
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Som et lyn fra en klar himmel kom det til dem. Lige foran dem gik
en nydelig kvinde. Pernille Kvalkved Poulsen havde været i Centeret
for at handle, og stred sig nu hjemad. Det var hårdt, da der var modvind.
Pludselig fløj et flutes op af hendes taske, og landede lige foran spejderne. Pga af den tiltagende orkan ænsede PKP ikke tabet. Hun gik
bare videre i en noget foroverbøjet stilling.
Vupti, råbte Jacob Konation til hans kammerat Ulf. Der kommer vores good-turn flyvende. Lad os bringe dem sammen igen.
Med flute i den ene hånd og hinanden i den anden, begyndte spejderne at løbe. Nu var det sandelig et rigtig spejderløb. Og når først spejdere løber, er de ikke til at stoppe. Pernille fornemmede tumulten bag
sig. Hun kastede et blik over skulderen for at kigge, og i det samme
væltede fem børn forbi hende i højt tempo. Med hendes flutes i hånden. Stop tyvene, råbte hun desperat. Hun vidste klart, hvad hendes
mand - Ole - ville sige, hvis han ikke fik lov til at dyppe brødet i suppen lavet af kartofler, pastinak og persillerod. Øv, ville han sige.
Jacob, Ulf, Rikke, Lisbeth og Jan kunne ikke tro deres egne ører.
Hvad råbte damen? De fornemmede svagt, at deres mission var ved
at smuldre, at de næppe ville høste hverken ros eller duelighedstegn
for deres indsats. Omvendt kunne de hverken stoppe eller smide brødet fra sig.
Heldigvis kendte de Ølløses gader ud og ind, så de på snedig vis var i
stand til at få lagt en rute, der på kort tid førte dem tilbage og forbi
den målløse Pernille. Vupti, vupti, skreg spejderne i et forsøg på at
overdøve vinden. Med noget af det smukkeste underhåndskast som
man endnu havde set, lykkedes det Lisbeth Øst at få flutet i en krum
bue tilbage til Pernille. Uheldigvis ramte de hende lige i øjet, og hun
skvattede omkuld.
Nu havde spejderne for alvor noget at løbe for. Voldeligt overfald på
åben gade. Men næh nej. Et direkte vindstød bragte dem til standsning lige på stedet, og Ulf, der altid var af få ord og i stedet var
handlingens mand, begyndte straks førstehjælp. I det samme kom
Paw og Kim gående forbi…
fortsættes i næste nummer
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Program for november
Mødedag torsdag kl. 19.00 - 20.30.

Torsdag

1.11.

Spil

Torsdag

8.11.

Spil

Torsdag

15.11.

Spil

Torsdag

22.11.

Spil

Torsdag

29.11.

Spil

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 november
Infotid 19.05-19.30. Afbud til Jacob på 20 71 23 12 inden 18.30
- ellers koster det kage!
Tirsdag

6.11.

Jacob fortæller historier

Tirsdag

13.11.

Ulf fortæller historier

Tirsdag

20.11.

Jacob og Ulf fortæller historier

Tirsdag

27.11.

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

Hvis et gabehoved nu kan gabe, hvad kan så et kålhoved?

Tillykke med fødselsdagen til:
Dixen den 28. november

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

6.11.

Madmøde / kollektiv (ALLE)

Fredag Søndag

9.11.
11.11.

Tirsdag

13.11.

Fredag Søndag

16.11.
18.11.

Tirsdag

20.11.

Forberedelse til julemarked
(Lars)

Tirsdag

27.11.

Forberedelse til julemarked
(Frederik)

50 km (Anna)
Forberedelse til julemarked
(Christian)
Hygge/frysetur (Lederne)

Tillykke med fødselsdagen til:
Christian den 16. november
Anna den 26. november

Med spejderhilsen
Jeppe, Jesper,
og Carsten

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

7.11.

Forberede madmøde & Håndværk

Onsdag

14.11.

Madmøde & Håndværk

Onsdag

21.11.

Forberede julemarked

Fredag Søndag

23.11.
25.11.

Juletur. Forløbsafslutning

Onsdag

28.11.

Intet møde

Lørdag Søndag

1.12.
2.12.

Julemarked

Tillykke med fødselsdagen:
Patrick den 30. november

Med spejderhilsen
Junior-lederne

Program for november

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

5.11.

Ud i naturen

Mandag

12.11.

Mad over bål

Mandag

19.11.

Vi forbereder Julemarked

Mandag

26.11.

Julehygge

Lørdag
Søndag

1.12.
2.12.

Julemarked på Maglevad

Tillykke med fødselsdagen:
Frida den 24. november
Rikke den 29. november

Med spejderhilsen
Minilederne

Program for
november

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

3.11.
4.11.

Mikroweekend på Maglevad

Mandag

5.11.

Intet møde

Mandag

12.11.

Samle ting i naturen til juledekorationer

Mandag

19.11.

Julehygge og juledekorationer

Mandag

26.11.

Juleafslutning og risengrød med minierne

Lørdag
Søndag

1.12.
2.12.

Julemarked. Mikroerne står for Fiskedammen.

Tillykke med fødselsdagen:
Emil den 3. november

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:
Tina Friman
Desuden:
Doris Skov Larsen
Niels Andersen
Carsten Nørgaard

Dronning Dagmarsvej 2 3650 Ølstykke

35 37 31 87

Gartnervænget 7

3660 Stenløse

35 85 80 95

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

