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I nogle år havde dragen en
vis succes i restaurationsbranchen...

Stof til Maj-Rullen afleveres til:
Morten Frederiksen
eller Henrik Dixen Dausell
senest Mandag den 15. april
(Sommer-Rullen; 13. maj)

Valg i Grønland
Når det sner på degnen, bliver han kold, som et gammelt ordsprog siger.
Her på redaktionen banker et koldt hjerte for vores venner i Nord. Og det er
med stor glæde, at vi kan konstatere at grønlænderne er gået til valg, trods
snestorm og palaver. Vores tanker går også til søens folk, men det er en anden historie. Pilluaritsi.
Næ, nu skal det dreje sig om valg. Stor og små valg. Valg som du tager. Ligesom der var pæn stor valgdeltagelse i Grønland, havde vi også overraskende stor tilslutning til grupperådsmødet, med indlagte valg. Og godt nok
kunne man mistænke den lumske plan med spejderunderholdning for at bidrage til fremmødet. Men pyt med det. Der var glade og dejlige mennesker
til stede og de valgte og de bestemte, så det var en lyst. Dejligt, at I valgte
at komme.
Man kunne også vælge at svælge i andres ulykke. Der er faktisk folk, der
lever af det og lever godt. Men man kan jo også vælge, at synes at livet er
dejligt, og at selv staklerne skal have en chance. For at træffe deres valg.
Hvad du end vælger, så gør du en forskel, for så har du gjort en aktiv indsats. Og både spejderne og samfundet kan godt lide aktive folk. Så - godt
valg!
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Molichs Corner
Her kommer en statusopdatering. Ikke som når Facebook spørger
"Hvad sker der, Ulf?" men som en rigtig statusopdatering.
Klanens tur til Italien, sommeren 2013
Nogen har måske bemærket, at klanen i øjeblikket arbejder med idéen
om at tage på vandretur i Italien. I øjeblikket ligger vi og overvejer,
om man skulle gå turistvejen og tage til Dolomitterne, hvor der er
masser af hytter, mulighed for bivuakovernatning m.m., eller tage
den billigere løsning til Parma, hvor naturen ikke er ligeså flot, men
planlægningen dog er simplere. Som det ser ud lige nu, er vi 6 klanspejdere og en minileder der skal af sted.
Underholdning af spejdere i Ganløse!
Klanen havde egentlig planlagt fastelavn for senior og trop på Maglevad, da det pludselig slog dem, at Ganløse afholdt Grupperådsmøde
samme dag, og der har hersket en vis tradition for at klanen tager
derud og underholder børnene, mens forældrene er til møde.
Derfor var det ikke stort
med planlagte aktiviteter, og det lynhurtigt improviserede postløb, der
indeholdt Snørrebåndsspisning, led-efteræbler-i-vand-ogderefter-vingummier-imel, hviskehistorien og
spørg professoren, var
hurtigt overstået.
Derefter måtte de klanspejdere improvisere lege for at udfylde den sidste time. Lege der
handlede om at gå et skridt frem, hvis du havde en hue på, kaste sig
hurtigt på jorden og hoppe op i luften og British Bulldog blev derefter
praktiseret. Alt i alt var der kun en enkelt spejder, der var blevet mishandlet af en tropsspejder, og derfor måtte dagen blive betegnet som
en succes, da klanen sad til varm kakao og fastelavnsboller på Opalvej umiddelbart efter.
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Ydermere kan der berettes om, at detaljeret planlægning af ZOOdagen snart går i gang, hvilket med garanti vil medføre sjove og
spændende løb for alle grene når søndagen omkring 1. maj oprinder.
Anbefalet!
Vi ses på den anden side!
/Molich

I februar var der grupperådsmøde. Referatet kan findes på hjemmesiden, så her bringer vi blot formandens og gruppelederens beretninger
i uddrag:

Formandens beretning
Stenlænderne har været inde i en rivende udvikling i 2012. Som følge
af vores mål om at øge optaget af spejdere i de yngre årgange, satte
vi i begyndelsen af året målrettet ind på at tiltrække spejdere i denne
aldersgruppe. Resultatet var en stor medlemsfremgang og en fyldt
parkeringsplads hver mandag når minier og mikroer holder møder.
Stenlænderne modtog derfor i 2012 Egven prisen, som er Ege Divisions pris, der uddeles til den forening der kan fremvise den største
medlemsfremgang.
Samtidig med den store fremgang valgte en række af de mangeårige
ledere i minigrenen at træde tilbage. Stenlænderne skylder stor tak til
de ledere, der har betydet så meget for så mange spejdere og for
Stenlænderne som helhed. Jeg er glad for at vi fortsat kan trække på
Paw, Rikke og Anja når der skal arrangeres klatreture, fastelavn og
meget andet.
Når det er bedrøveligt at sige farvel til gode ledere er det i lige mål
glædeligt at konstatere at der kommer nye som overtager deres plads.
Jeg synes det er dejligt at se det hold af unge ledere som hver mandag
aften gør et fremragende stykke arbejde for op til 30 spejdere. Det
kræver et stort mod at stille sig op og tage ansvaret for så mange børn
og det har jeg stor respekt for.
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En særlig udfordring er det for Stenlænderne er det at Jens Velsboe
nu træder tilbage efter fem år på posten som Gruppeleder. Jeg har
som formand sat meget stor pris på det samarbejde som vi har haft.
En glæde er det dog at konstatere at det ikke lykkedes Jens at bruge
alle Stenlændernes midler som han ellers har forsøgt – faktisk har vi
endnu flere penge på bankbogen end da jeg trådte til, som kan bruges
til glæde for Stenlænderne og spejderarbejdet. Nu får vi en ny formand, Anders, som jeg er sikker på vil tilføre Stenlænderne sin egen
vinkel på spejderarbejdet og herved bidrage til forsat fornyelse af foreningen. Jeg ser frem til samarbejdet.
I 2012 har vi haft en række udgifter til vedligeholdelsen af Maglevad.
Vi har brugt 36.000 kr. til at få lakeret gulvet og vi har brugt 30.000
kr. på en ny opvaskemaskine. Imidlertid har vi fået disse udgifter refunderet af kommunen. Samtidig har kommunen skiftet alle vinduerne
i stuehuset, fået væggene isoleret og repareret taget. Jeg tror, at når
det lykkes at få Egedal Kommune til at investere i Maglevad og Stenlænderne, er det blandt andet fordi man oplever at Stenlænderne selv
gør et stort stykke arbejde ud af at vedligeholde bygningerne og udvikle omgivelserne.
Som det står i udviklingsplanen for 2013 vil vi fortsætte dette arbejde
med at bygge ny bålhytte og shelter. Samtidig skal vi sørge for det
fortsatte vedligehold af Maglevad. Men dette arbejde kræver villige
hænder og min opfordring for 2013 til spejderne og deres forældre er
at deltage når der bliver indkaldt til arbejdsdage og ved at melde sig
til nogle af de udvalg som man kan se på hjemmesiden. Jeg oplever i
min dialog med kommunen hvor meget dette betyder for Stenlænderne og så er det faktisk altid sjovt at være med.
Thomas Nord-Larsen

Gruppelederens beretning for året 2012
Jeg vil godt have lov til i denne beretning at tage udgangspunkt i visionerne som de er skrevet i Stenlændernes udviklingsplan for det år
der er gået.
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Men først vil jeg lige bruge lidt tid på at takke alle lederne for den
kæmpe indsats de gør for at planlægge og udføre alle de fantastiske
ugentlige møder, ture og lejre som de nu ca. 120 børn og unge har
fornøjelsen af at deltage i. Vi tilbyder et rigtigt godt alternativ eller
supplement til alle de aktiviteter der ellers er for børn og unge. Jeg
vil sige tak til de ledere og assistenter der gennem mange år har ydet,
men nu har trukket sig for at lade de yngre komme til. Jeg vil sige
tak til de nye ledere for at I tør binde an med det ansvar det er at være leder i en ungdomsbevægelse som vores. Og ikke mindst tak de
forældre der viser os den tillid det er, at få lov at deltage i at netop
Jeres børn får muligheden for at udvikle sig til selvstændige individer
der kan tage ansvar for sig selv, for naturen og for samfundet. Og tak
til de forældre der tager skridtet videre og selv tager aktiv del i arbejdet med, hvor vi som gruppe ønsker at bevæge os hen.
Indsatsområde 1. ”Styrkelse af ledergruppen og bestyrelsen gennem
uddannelse og kommunikation”
Vi har en meget høj kvalitet i det arbejde vi går og laver. Det er stadig en udfordring at få folk til at komme af sted på kursus, men der
har været en lille vækst i kurser blandt ledere og assistenter. Det har
vi klaret på 2 måder. Nogle af de ”gamle” ledere og bestyrelsesmedlemmer har været af sted og endnu bedre har vi fået en hel del nye
assistenter og ledere der stadig befinder sig godt med uddannelse og
naturligt ligger i den målgruppe hvor det er en selvfølge at tage af
sted på kursus.
Det er i virkeligheden 2 fluer med et smæk.
1. Uddannelse og uddannede ledere giver et godt spejderarbejde, et
godt sammenhold og en styrkelse af gruppen.
2. En foryngelse af ledergruppen, som jo har været min personlige
kæphest i mange år.
Indsatsområde 2. ”Forøget indsats for at blive flere spejdere i de yngre årgange.”
Det gode og styrkede sammenhold og samarbejde lederne og bestyrelsen imellem affødte tidligt på året en målrettet indsats for at få fat i de
yngre børn i byen. Der blev lagt store kræfter i pr-arbejdet og stor
tak de til de der stod for at forberede, skrive, indkalde og afholde ar6

rangementer for skolernes mindste klasser. Som vi kan se og læse har
den store indsats virket. Vi har modtaget Ege divisions vandrebamse
Egven, som er et symbol på at netop vores gruppe har haft den største
vækst i divisionen. Ikke blot en vækst i antal børn, men også flere ledere og flere målrettede aktiviteter. Vi har det sidste år haft en vækst
på 24 %, hvoraf langt den største tilvækst er kommet i de mindste årgange.
En udfordring til lederne af de 2
mindste grene, en udfordring de
alle er gået til med krum hals og
energi.
En anden og lige så vigtig del
er at vi også er blevet bedre til
at holde på de lidt ældre spejdere så de er spejdere længere
end de har været tidligere.
Indsatsområde 3: ”Styrket samarbejde med samfundet generelt
og i særdeleshed lokalområdet”
Stenlænderne har i 2012 deltaget
i en række arrangementer sammen med de lokale erhvervsorganisationer og med erhvervslivet i Stenløse. Vi har forsøgt at gøre os
synlige lokalt, men også ude i landet ved at deltage aktivt i arrangementer af forskellig karakter eksempelvis lejre, ture og turneringer.
Blandt andet har vi i 2012 deltaget i Spejdernes Lejr sammen med
35.000 andre spejdere fra hele landet og store dele af verden. Som
noget nyt i år har vi også forsøgt os med teambuilding for virksomheder hvor de ældste af vores unge spejdere har haft muligheden for at
bruge og teste den viden de har erhvervet sig gennem de kurser de
har været på jf. indsatsområde 1. Og jeg er som gruppeleder ganske
godt tilfreds. Jeg har kun fået positive tilbagemeldinger fra alle der
har deltaget.
Stenlænderne har blandet sig i debatten omkring børn med særlige behov og har gennem blade, aviser og debat forsøgt at dele de fantastiske resultater vi som Stenlændere har nået blot ved at gøre det vi er
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bedst til – at være bevidst om hvem vi er og respektere andre.
Vi har også haft et år med godt samarbejde med kommunen. Vi har
fået renoveret stuehusets ydre skal således at varmen ikke længere bare forsvinder. Nye vinduer og isolering er det blevet til samt en brændeovn med tilhørende skorsten der virker.
Vi har også fået betalt slibning og lakering af gulvet i laden, samt en
kommunalt sponsorat til en ny opvaskemaskine.
Vi har også en forholdsvis god dialog med vores nærmeste nabo, materialegården, som desværre har svære pladsproblemer efter sammenlægningerne af kommunerne og derfor ofte fylder lidt rigeligt på parkeringspladsen udenfor Maglevad. De gør hvad de kan og vi har haft
en god snak om tingene løbende hele året.
Stenlænderne har i 2012 haft mere end 10.000 aktivitets timer. Det er
uden at regne med timerne til forberedelse, julemarked, fastelavn,
Skt. Hans og deltagen i ture og lejre. Så det er ret enkelt at regne ud
hvad den enkelte gren har stået for og hvor stor en indsats der ydes af
de enkelte grenmandskaber. Det er kæmpe stort i min optik.
Resten er jo historie, og til at undersøge hvad der er sket har vi, hos
Stenlænderne, flere muligheder for at blive klogere. Vi har ”Rullen”
der både er et aktivt månedligt blad som afspejler gruppens liv gennem de indlæg spejdere, ledere og forældre bidrager med. Flere af
dem tak. Og så har Stenlænderne deres eget museum, der ikke kun er
en samling gamle støvede rekvisitter, men et aktivt og arbejdende lokale, hvor man kan komme på besøg og få inspiration og indsigt i
hvorfor vi har gjort hvad vi har gjort indtil nu. Man kan også få museets folk til at deltage aktivt i temaer der kan gøres endnu mere
spændende med et historisk indlæg.
Derudover er der selvfølgelig Stenlændernes officielle hjemmeside
samt vores kalender på gruppeweb hvor det er en rigtig god ide at
holde sig orienteret da det også er her man tilmelder sig aktiviteterne.
Jeg håber nu at der er banet vejen for at Stenlænderne kan være førende indenfor det vi går og siger vi spejdere er – en bevægelse for
børn og unge, hvor der er plads til alle.
Jens Velsboe
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Program for april
Mødedag torsdag kl. 19.00 - 20.30.

Torsdag

4.4.

Spil

Torsdag

11.4.

Spil

Torsdag

18.4.

Spil

Tirsdag

23.4.

Sct. Georgsparade

Torsdag

25.4.

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

2.4.

Oprydning i hytten

Fredag Søndag

5.4.
7.4.

Refleks

Tirsdag

9.4.

Klan-forløb: Planlægning

Tirsdag

16.4.

Klan-forløb: Udførsel!

Tirsdag

23.4.

Klan-forløb: Evaluering
Sct. Georgsparade

Tirsdag

30.4.

Oak City bil!

http://feber.se/video/art/260350/gr_din_egen_ntcrme/

Tillykke med fødselsdagen til:
Morten den 21. april

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

Tirsdag

2.4.

Madmøde (lederne)

Tirsdag

9.4.

10 km (Christian)

Tirsdag

16.4.

Pioner (Andreas/Morten)

Tirsdag

23.4.

Pioner (Andreas/Morten)
Sct. Georgsparade

Lørdag

27.4.

50 km

Tirsdag

30.4.

Pioner (Andreas/Morten)

Med spejderhilsen
Jeppe, Jesper,
og Carsten

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

3.4.

Forberede divisionsturnering / Kærre / Net

Søndag

7.4.

Klatretur til Marbæk-hallen

Onsdag

10.4.

Madmøde / Net

Lørdag Søndag

13.4.
14.4.

Divisionsturnering

Onsdag

17.4.

Svømmehal

Tirsdag

23.4.

Sct. Georgsdag

Onsdag

24.4.

Net / Ovn / Kærre

Tillykke med fødselsdagen:
Nicklas den 24. april

Med spejderhilsen
Junior-lederne

Program for april

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

1.4.

Påskeferie - intet møde

Søndag

7.4.

Klatretur

Mandag

8.4.

Intet møde pga. klatreturen

Mandag

15.4.

Førstehjælp

Mandag

22.4.

Bål

Mandag

29.4.

Telt

Tillykke med fødselsdagen:
Mathias den 3. april
Alba den 6. april
Nicolai den 14. april
Karen den 24. april
Eloise den 26. april
Marcus den 30. april

Med spejderhilsen
Minilederne

Program for
april

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

1.4.

Påskeferie - intet møde

Søndag

7.4.

Klatretur

Mandag

8.4.

Vi leger

Lørdag

13.4.

Divisionsturnering

Mandag

15.4.

Intet møde

Mandag

22.4.

Sct. Georgsdag / Spejderloven

Mandag

29.4.

Mad på bål

Tillykke med fødselsdagen til:
Jonas den 7. april

Mikro-hilsener
Jan, Bettina, Morten,
Andreas og Pernille

STENLÆNDERNES GRUPPE
GRUPPELEDELSE:
GL

Anders N Velsboe

Stenlillevej 32

3660 Stenløse

22 79 89 39

Kornvænget 28
Vibevej 39
Egernleddet 54
Valborgvej 11
Tokevej 25

3660 Stenløse
3660 Stenløse
3660 Stenløse
3660 Stenløse
3660 Stenløse

32 59 66 00
29 16 29 15

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

Betty Nansens Allé 53, 1.5 2000 Fr.berg

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

Valborgvej 11
Kagså Kollegiet 54

3660 Stenløse
2730 Herlev

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
Bettina Flittner
Morten Cowland
Andreas Vester Elberg

47 17 02 14
47 17 35 39

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

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. 25. FEBRUAR 2013:
Formand:
Thomas Nord-Larsen
Kasserer:
Ann-Charlotte Nørskov
Desuden:

Dronning Dagmarsvej 2 3650 Ølstykke

35 37 31 87

Valhals Plads 5

3650 Ølstykke

41 14 93 96

Boye Benzon Benzoni

Falkevej 16

3660 Stenløse

26 25 37 20

Niels Andersen
Jeanette Sjølin
Ledere:

Stærevej 8
Havrevænget 15

3660 Stenløse
3660 Stenløse

29 43 79 54

Anders Nordentoft V.
Kim Andersen
Jesper Kok Jørgensen
Rikke Velsboe
Pernille Busk Poulsen
Unge:
Anders Cowland

Stenlillevej 32
Vandmanden 76
Møllehøjen 8
Ndr. Fasanvej 54, 3. tv
Kornvænget 28

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

22 79 89 39
26 84 80 04
40 87 95 29
31 17 07 24
32 59 66 00

Valborgvej 11

3660 Stenløse

47 17 02 14

Anna Tilde Velsboe
Martin Hansen
Jacob Cowland
Ulf Molich

Opalvej 41

3650 Ølstykke
3660 Stenløse
3660 Stenløse
2730 Herlev

47 17 07 23
22 42 96 27
20 71 23 12
25 33 66 74

3660 Stenløse

47 17 25 85

Akselsvej 15
Valborgvej 11
Kagså Kollegiet 54

MAGLEVAD:
Spejdergården Maglevad Dam Holme 4
UDLÅN AF MAGLEVAD
Jette Velsboe

VICEVÆRT:
Savnes!

pcfjols@gmail.com

47 17 07 23

