Maj 2013

ZOO-dag
og
Oak City
Rally

Stof til Sommer-Rullen afleveres til:
Morten Frederiksen
eller Henrik Dixen Dausell
senest Mandag den 13. maj
(September-Rullen; 12. august)

Hvordan vil du ledes?
Uanset om du selv er leder, eller om du dagligt ledes, vil du kunne skrive
under på at ledelse er en svær ting.
Nogle ledere tror, at de kan alt. Nogle ledere kan (næsten) intet. Mange ledere tager på kurser for at blive bedre. Nogle ledere bliver bedre af at tage
på kursus.
Der er ledere overalt. På arbejde, i skolen, i familien. Og til spejder. Hvis
man er rigtig heldig møder man en spejder-leder. Og vil så erfare, at de ledere er lige så forskellige som alle andre ledere.
Men hvis du er super rigtig heldig møder du en spejderleder, der både er
spejder og leder. Som kender grundprincipperne, og som måske kan lede
uden at tænke alt for voldsomt over det. Som kan se kvaliteten i de folk han
leder. Også selvom de måske er helt anderledes, end han forventede. Og
som respekterer dem for deres forskellighed.
Det er håbet for vores spejdere og vores ledere: At de har fået noget ballast
og nogle gode erfaringer, der gør at de måske leder eller bliver ledet på en
måde, så det hele bliver en lille smule bedre.
Og nu kommer sommeren snigende...
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Ny Gruppeleder
Som I måske har bemærket, har vi fået en ny gruppeleder. Anders
kommer fra 1. Frederikssund, hvor han har været søspejder. Senest
har han siddet divisionsledelsen i en årrække.
Rullen har haft besøg af ham og kan bringe et eksklusivt miniinterview med den nyslåede chef for spejderlederne i Stenløse.
Anders er 28 år og har været spejder siden mini. På direkte forespørgsel om hvor mange år dét så er, bliver han lidt svag i mælet, og
øjnene flakker. Usikkerheden råder, hvor længe er det egentlig? Bedste bud bliver 21-22 år.
Som nævnt har han været søspejder og for at blive ved havet, er han
nu ved marinen. Han har gennem flere år læst til Søofficer (teknisk
linie). Anders håber, at han snart er færdiguddannet...
Anders lover, at der senere kommer et indlæg om hans visioner og
ideer. Lige nu er han på rundtur og besøger spejder-afdelingerne for
at opleve stemningen blandt børnene og se hvad der foregår.
Du vil altid kunne få fat i Anders - enten på telefon eller mail til
gruppeleder@stenlanderne.dk.
Hjertelig velkommen, lyder det her fra Rullens redaktion
red.
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Oak City Rally
Søndag den 26. maj klokken 10 går startskuddet til det 39. Oak City
Rally.
Starten er på Farum station og foran de cirka 300 vogne venter 10 km
med gang, løb eller smålunten,
afhængig af form og
energi.

Målet ligger i Ganløse i
Egemose Centret. Her er der opstillede
boder med salg af mad og drikke. Da løbet plejer at være begunstiget
af godt vejr, er det en oplagt mulighed at lave det til en udflugt for
hele familien.
Man kan gå langs med ruten og heppe på de stakkels løbere, der nok
trænger til et par kærlige ord, eller man kan være til stede ved start
og mål og se den ene mere fantasifuldt udsmykkede vogn efter den
anden.
Stenlænderne har gennem tiden haft stolte traditioner i dette løb, og
mon ikke der også i år er Stenlænder-biler at se på startlisten.
PS. Der er også en forældre klasse…
Se mere
om løbet på
Internettet.
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ZOO dag
For mange er ZOO dagen et af de spejdermæssige højdepunkter. Om
det er udsigten til at gå over for rødt helt legalt (med politieskorte),
eller de mange dyr, eller bare fornøjelsen ved at komme i ZOO med
mere end 1000 andre spejdere vides ikke med bestemthed.
Men søndag den 5. maj er ZOO fyldt med glade blå spejdere i alle
aldre og størrelser. Selv dyrene får denne dag noget at kigge på.
Spejderne har for længst meldt sig til, men måske du skulle benytte
dig af lejligheden til lige at se nærmere på isbjørnen eller myreslugeren.
Det er sikkert - det bliver sommer, sol og ZOO-dag.

Hæder til Stenlænder
Den 10. april var vi til Egedal Kommunes uddeling af årets lederpriser (lederpris og ungdomslederpris). Vi havde fra Stenlænderne nomineret Jens Velsboe og Jacob Cowland.
Det er en fantastisk glæde, at kunne fortælle, at Jacob Cowland modtog prisen som årets ungdomsleder. Morten Cowland modtog prisen i
sin brors sted, da Jacob selv var ude og vandre på Caminoen. Jacob
er som bekendt en del af et ungt lederteam, der virkeligt gør det
fremragende og som udlever spejderideen om, at børn skal lære børn
i Pilen. Hele teamet havde fortjent at blive nomineret.
Jens havde fortjent at få prisen som årets leder, men fik den desværre
ikke.
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Stenlændernes begrundelse for at de to skulle have priserne, får I nedenfor:
Thomas Nord-Larsen
bestyrelsesformand

Ungdomslederpris
Jacob har været spejder i hele sit liv og brænder meget for spejderideen om at børn og unge tager ansvar for sig selv, for samfundet og
for naturen. Derfor var der ikke meget betænkning, da Jacob påtog
sig ansvaret for gruppens stærkt voksende minigren.
Jacob har samlet et lederteam af jævnaldrene og yngre spejdere, der
lige som ham mener, at de sammen kan give noget tilbage til gruppen
af alt det, de har lært gennem deres ledertræning.
Ildhu og dedikation beskriver Jacob i to ord. Da jeg spurgte ham,
hvorfor han var spejder, var svaret, ”det er som om, man ikke kan
komme ud af det”.
Dette er ment på den mest positive måde og derfor er Jacob en dedikeret mini-leder, der har god kontakt til børn og forældre samt resten
af gruppen. En god sparringspartner for gruppelederen og en person
forældre har tillid til altid giver deres børn gode oplevelser i trygge
rammer.
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Lederprisen
Jens Velsboe trådte ind i lederrollen hos Stenlænderne i september
1998, da 24 spejdere skulle af sted på bondegårdstur, men manglede
en leder. Siden har Jens i kraft af sit store engagement været med til
at give kommunens børn og unge store oplevelser og har levet op til
Det Danske Spejderkorps formålsparagraf om at give børn og unge
muligheden for at udvikle sig til selvstændige individer, der kan tage
ansvar for sig selv, for naturen og for samfundet.
I de seneste fem år har Jens været Gruppeleder for Stenlænderne og i
samarbejde med bestyrelsen været ansvarlig for gruppens udvikling.
Jens har i denne egenskab været den drivende kraft i at formulere en
række udviklingsmål for Stenlænderne. Karakteristisk for lederskabet
har været graden af målopfyldelse.
…
Jens var også den drivende kraft, da Stenlænderne lavede teambuilding for virksomheder, hvor de ældste af vores unge spejdere fik
brugt den viden, de har erhvervet sig gennem de kurser, de har været
på.
...
Ikke alene på de interne fronter løfter Jens et stort ansvar for arbejdet
med børn og unge i Det Danske
Spejderkorps. Jens er i lige mål engageret i Ege Division, i udviklingen af hele korpset, i Børne- og
Unge Samarbejdet (BUS) såvel som
i kommunikationen med Egedal
Kommune om stort og småt.
På baggrund af hans store engagement, hans lyst til at få mennesker
til at trække i samme retning og
hans vilje til at få ting til at ske,
indstilles Jens Velsboe til at modtage Lederprisen.
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Ministævne 2013
Den 9. til 12. maj er der ministævne for musikspejdere i Stenløse.
Det er Stenlændernes Tambourkorps, der er arrangører, og vi kan
vist godt allerede nu røbe, at der vil være rig mulighed for at høre
tambur-musik i de dage - formentlig også for ”almindelige” borgere i
Stenløse.
Tambourkorpset har sammensat et lækkert program, smækfyldt med sjov, spas og musik.
Der er pt. tilmeldt ca. 40 musikspejdere fra nær og fjern.
Spejderne vil blive indkvarteret
på Lærkeskolen.
Programmet er ikke endeligt endnu det bliver løbende forbedret, men mon ikke
det vil være muligt at læse i dagspressen for Egedal
og omegn, hvornår der er offentlige koncerter.
Stenlændernes
Tambourkorps er
et lille orkester
styret af unge.
De nytænker,
evaluerer og
udfører! Målet
er et ministævne, som alle
kan se tilbage
på med succes.
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Program for maj
Mødedag torsdag kl. 19.00 - 20.30.

Torsdag

2.5.

Husk afbud til din OL

Spil

Torsdag Søndag

9.5.
12.5.

Ministævne på lærkeskolen.
Stenlændernes Tambourkorps er værter for
et brag af en musisk og hyggelig sensation
af et stævne!.

Torsdag

16.5.

Spil

Tirsdag

23.5.

Spil

Torsdag

30.5.

Spil

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

5.5.

ZOO-dag

Tirsdag

7.5.

Klanmøde

Tirsdag

14.5.

Klanmøde

Tirsdag

21.5.

Klanmøde

Søndag

26.5.

Oak City Rally

Tirsdag

28.5.

Klanmøde

Jeg behøver ikke mer’!

Tillykke med fødselsdagen til:
Ulf den 29. maj

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

Tirsdag

7.5.

Madmøde (lederne)

Tirsdag

14.5.

Pioner (Andreas/Morten)

Tirsdag

21.5.

10 km (Christian)

Tirsdag

28.5.

Koder (Ann Helene)

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
Onsdag

1.5.

Net / Ovn / Kærre

Søndag

5.5.

Zoo-dag

Onsdag

8.5.

Forberede madmøde / Ovn

Onsdag

15.5.

Forældremøde / tømmerflåder

Onsdag

22.5.

Madmøde / pakke

Onsdag

29.5.

Guldbjergmose

Fredag Søndag

31.5.
2.6.

Kærre / Sejltur

Tillykke med fødselsdagen:
Tenna den 25. maj
Julie den 27. maj

Med spejderhilsen
Junior-lederne

Program for maj

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

5.5.

ZOO-dag

Mandag

6.5.

Intet møde

Mandag

13.5.

Sæbekassebiler

Mandag

20.5.

Sæbekassebiler

Søndag

26.5.

Oak City Rally

Mandag

27.5.

Intet møde

Tillykke med fødselsdagen:
Rasmus den 8. maj
Marcus den 18. maj
Andreas den 29. maj

Med spejderhilsen
Minilederne

Program for
maj

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.

Søndag

5.5.

ZOO-dag

Mandag

6.5.

Intet møde

Mandag

13.5.

Juniorerne laver møde for os

Mandag

20.5.

Pinse - intet møde

Mandag

27.5.

Hemmeligt møde

Husk vi holder weekendtur fra
fredag d. 7. juni til søndag d. 9. juni.
Info følger!

Tillykke med fødselsdagen til:
Lucas den 2. maj
Oliver den 10. maj
Jeppe den 18. maj

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

