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Stof til Oktober-Rullen afleveres til:
Morten Frederiksen
eller Henrik Dixen Dausell
senest Mandag den 9. september
(November-Rullen; 14. oktober)

Pizza, pizza, pizza
Lejlighedsvist lyder dette udråb hen over hustagene i indre by. Man kan med
rette undre på hvem, der råber og hvorfor. Og når det så er tilendebragt,
kan man smage lidt på udsagnet. Fornemme formatet.
Det er muligvis en fordom, men umiddelbart er der mere schwung over det,
end hvis man tilsvarende havde råbt spegepølse, spegepølse, spegepølse.
Og hvor vil jeg så hen med det? Jeg ved det ikke, men er så træt, at jeg faktisk tænker på, at det er vigtigt at passe sengetiderne, da et helt menneske
både er åndeligt og fysisk på toppen. Så måske er den pointe, der er ved at
snige sig ind, simpelthen, at I skal huske og passe på jer selv.
Og så kan pizza og spegepølse vist være et fedt…
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Ny vicevært
Velkommen til vores
nye vicevært:
Morten Poulsen
Morten kan kontaktes
på telefon 51 78 63 70
eller mail: vicevaert@stenlanderne.dk

Julemarked
Julen sig nærmer, og dermed årets største begivenhed på Maglevad
– JULEMARKEDET –
Arrangementet er weekenden den 7.-8. december 2013, men inden vi
når der til, skal der planlægges, og det starter vi med torsdag den
12. september kl. 19.00 i Laden. Alle er velkommen, der er opgaver
nok!
Julemarkedsknus Jette

Lucia Lucia Lucia
Kære Lucia piger og drenge! Så er tiden kommet, hvor vi skal til at
øve Lucia.
Øvedage er mandage i ugerne 43-48 fra kl. 18 til 19 på Maglevad i
Laden.
Alle er meget velkomne. Tag endelig din nabo, din søster eller bror,
din skolekammerat, kusine/fætter eller andre med. Vi har det hyggeligt og sjovt, mens vi øver og der, hvor vi skal gå, elsker de at få besøg af os.
I er meget velkomne til at ringe til os, hvis I har spørgsmål.
Luciahilsen Anna og Trine
Tlf. Trine: 28 56 25 11 Anna: 31 69 07 26
Mail trine.nordentoft@gmail.com
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Udvikling, ansvar og friluftsliv

Kvindelig tropsassistent søges
I Stenløse har vores 10-15 tropsspejdere i flere år savnet en kvindelig leder.
Vi er allerede 3 ledere i afdelingen, så det administrative burde være dækket ind. Vi savner en kvindelig leder, der har lyst til at have det hyggeligt
sammen med os om tirsdagen mellem 18.30 og 20.30 på Spejdergården
Maglevad (Dam Holme 4, Stenløse). Vi har en skøn spejdergård, egen shelter i baghaven, helt ny overdækket bål-hytte og rafter og værktøj, der bare
ligger og tigger om at blive brugt. Vores økonomi er sund, så vi har gode
muligheder for at lave sjove aktiviteter, hvis gode ideer melder sig. Bl.a. var
vi denne sommer på Island og vandre.
Desuden er det vores gruppes holdning, at jo dygtigere og gladere ledere vi
har, desto flere spejdere kan vi motivere. Derfor betaler gruppen for uddannelser og kurser, hvis man gerne vil det. Vi har fx adskillige klatreinstruktører i gruppen, og en slet skjult plan om at få opført vores egen klatrevæg.
Aktiviteter vores trop og ledere er - ufrivilligt? - kendt for:
- Godt humør. Der skal være plads til lidt venskabeligt drilleri.
- Ad hoc-planlægning.
- En lidt for stor blide, der skyder biler ned med CF-sten. Ups og undskyld.
- Ude-spejd som generelt tema.
- Så meget selvstændigt arbejde for spejderne som muligt (patruljeture, spejderne arrangerer møderne, osv.)
Hvis du har lyst til personlig udvikling, og du kan lide at få ideer og afprøve
dem i praksis. Så kom forbi og mød os en tirsdag eller skriv til tropsleder@stenlanderne.dk hvis du vil høre mere.
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Kære alle – der vil investere i personlig udvikling
Jeg har brugt mit første halve år som gruppeleder til at danne mig et
indtryk af Stenlænderne, og jeg vil starte med at konstatere, at vi er
mange. Med 112 medlemmer, hvoraf de 20 er ledere, er vi blandt de
største og mest velfungerende grupper i Ege Division.
Der er dog også masser af udfordringer hos Stenlænderne. Heldigvis
– for udfordringer er en nødvendig forudsætning for udvikling.
Blandt andet har vores store succes med at tiltrække spejdere medført
udfordringer i forhold til lederbemandingen og et ønske om større
forældreopbakning. Det er udfordringer, der i større eller mindre
grad kan genfindes hos alle frivillige foreninger, og som hos nogle er
så dominerende, at det truer deres eksistens. Sammenlignet med andre grupper mener jeg at Stenlænderne er en ressourcestærk og attraktiv spejdergruppe. Vi søger ikke ledere, fordi vi er truet på vores
eksistens, men fordi vi har en ambition om høj kvalitet i spejderarbejdet – for både spejdere og ledere.
Stenlænderne er ikke en gruppe, der blot eksisterer. Vi er en gruppe,
der løser opgaven; at skabe rammerne for, at vi kan vokse som mennesker i overensstemmelse med vores værdier: Åbenhed, selvstændighed, medmenneskelighed, og ansvar.
Jeg er overbevist om at alle mennesker, der vælger at investere noget
af deres tid i spejderarbejde og i særdeleshed i ledergerningen har
mulighed for at høste et stort udbytte.
Så når du læser en annonce, hvor der efterlyses nye ledere, så betragt
den som et tilbud om en byttehandel. Du vælger selv, hvor meget tid
du vil investere, og i bytte får du en stor mulighed for personlig udvikling, deltagelse i et stærkt socialt fællesskab og tilegnelsen af nye
færdigheder.
Vi har i øjeblikket konkrete jobmuligheder, særligt i juniorgrenen og i
troppen, men vi er altid åbne overfor uopfordrede ansøgninger ;-)
Spejderhilsen
Anders Nordentoft Velsboe – Gruppeleder
Tlf. 22 79 89 39
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Tømmerflåde turen
Fredag den 31/5
Vi mødtes fredag kl.17:00 oppe på Maglevad og derfra skulle vi gå til
Salvadparken. Der var ca. 12,7 km derop. Det føltes som om, vi gik
overdrevet langt, fordi vi gik med fuld oppakning, så vi holdt pause
en masse gange, fordi Mia og Jasmin gik så langsomt. Vi holdt også
en spisepause ved Gundsømagle kirke. Da vi så kom derop, tændte vi
et bål og satte nogle telte op og så snakkede vi lidt og så lagde vi os i
seng og snakkede lidt videre, inden vi lagde os til at sove.
Lørdag den 1/6
Drengene vågnede lidt før pigerne og lederne, så vi stod op og satte
os ved bålpladsen og snakkede lidt indtil pigerne og lederne vågnede.
Så startede vi et bål og fik morgenmad og bagefter rullede vi tønderne
ned til den å, hvor vi skulle sætte tømmerflåden til vands. Da vi så
begyndte at bygge tømmerflåden, lavede vi en masse snøringer, så
rafterne kunne holde sammen.
Pigerne stod og kiggede ned i åen oppe fra broen, mens drengene lavede snøringer. Da vi så var færdige, satte vi den til vands i Hove Å
og sejlede ud i Roskilde fjord og badede og fiskede en lille smule. Da
vi så sejlede ind ved middagstid, skulle vi gå ind ad åen og der var ret
sumpet. Magnus og jeg kom igennem uden de helt store problemer,
men Julie og Jasmin sad fast i jorden, så vi måtte ud og hive dem op
af vandet. Efter vi havde fået dem fri, trådte jeg på en skarp sten og
skar mig under foden.
Da vi havde spist, gik vi ud i vandet igen og sejlede lidt rundt og badede lidt mere og fiskede lidt mere og lige pludselig faldt Magnus H,
Jasmin og jeg i vandet og Jasmin sad med mit håndklæde, så det blev
også vådt. Så vi gik i land og gik over til den shelter, vi skulle sove i
og tændte et stort varmt bål, så vi kunne få varmen. Da de sidste kom
på land, skulle vi splitte tømmerflåden ad, men det skulle jeg ikke.
Jeg skulle lave mad sammen med Emilia og mens de andre begyndte
at splitte den ad, lavede vi mad. Efter vi havde spist, lavede vi egentlig ikke mere, men KIO var kommet forbi med hunden Charlie, som
vi legede lidt med, indtil vi gik op til vores shelter og spillede lidt
kort, inden vi lagde os til at sove.
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Søndag den 2/6
Vi vågnede tidligt og begyndte at pakke rygsæk til hjemturen. Efter vi
havde spist morgenmad, pakkede vi lige det sidste og begyndte at gå.
Denne her gang gik vi en genvej, så vi sparede 700 m - det var dejligt. Magnus H og jeg kom hjem som de første. Dernæst kom Magnus N og Emilia og efter dem kom Mia, Julie og Jasmin. Da vi så alle sammen var tilbage, fik vi lidt frokost og så kørte vi hjem.
Spejderhilsen
Rasmus

Fredag eftermiddag kl. 17.00 stod vi alle klar til at tage af sted på
weekend. Vi sagde farvel til vores forældre, og så var det ellers bare
der ud af.
Vi gik med højt humør indtil vi var i lejren, der var et lille shelter
med bålplads og et godt stykke græs.
Men da vi ankom, kom der en stor skuffelse. Der var rigtig meget
skrald og møg, og vi måtte på den med at rydde op...ØV ØV
Da alt skraldet var væk, var der nogle helt nye telte, som vi fik lov til
at bruge. Imens vi slog teltene op, gjorde Lisbeth klar til dejlig bålhygge.
Vi fik skumfiduser med Marie kiks og chokolade pålæg.... Mums,
det varmede godt i maven, da vi skulle sove.
Lørdag kl.8.00 stod vi op og fik en dejlig skål spejder-havregrød foran bålet.
Da vi var færdig med at spise, skulle vi i gang med at bygge en tømmerflåde, men med lidt hjælp fra de voksne var den færdig på ingen
tid.
Imens drengene skiftede til badetøj, løb vi pigerne ud i vandet og soppede. Vandet var meget lunt og dejligt. Endelig var vi klar til at sætte
tømmerflåden i vandet... Der lå vi så og plaskede rundt i nogen timer. Det var rigtig sjovt og vi kaldte tømmerflåden for "Medusa".
Den levede rigtig op til sit navn. Der knækkede en fiskestang samt
nogen faldt i vandet.
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Da det blev koldt, sejlede vi allesammen ind og fik varmen. Senere
på dagen forlod nabo lejren den anden shelter, så der blev nogle flere
muligheder for overnatning. Alle lederne kom til at sove i den ene
shelter, og vi sov i den anden. Der var vi så resten af aftenen indtil
søndag morgen. Vi hyggede os og tændte bål og snakkede indtil det
blev mørkt. Så skulle vi ned i soveposen og vente til det blev morgen.
Søndag kl.7.00 var det meget koldt. Vi skyndte os at pakke vores ting
og vendte snuden hjemad. Alle var trætte. Vi kom hjem ved 2 tiden.
Det var en herlig tur med sammenhold og venskab.
skrevet af: Emilia Strøbæk fra Odin

Fredag: Vi startede på Maglevad i slutningen af eftermiddagen. Da
alle var kommet, gik vi mod Salvadparken. Turen tog det meste af
eftermiddagen og lidt af aftenen. Under turen sagde lederne, at når vi
nåede den kirke, som ligger tæt ved det sted, vi skulle være, kunne vi
holde pause og få aftensmad. Da vi nåede kirken, blev jeg så glad.
Jeg troede aldrig, jeg skulle være så glad for at se en kirke. Da vi nåede Salvadparken, skulle vi slå telt op. Imens lavede lederne bål, som
vi lidt efter ristede skumfiduser på. Vi faldt først i søvn efter lang tid
med snak og fjol i teltet.
Lørdag: Vi vågnede og fik morgenmad. I løbet af den tid vi var gået
herud, var de rafter vi skulle bruge til den såkaldte tømreflåde kørt
herud. Den skulle vi have tømt og båret rafterne ud til en lille å, der
lå lige ved siden af lejren. Sammen med rafterne var også fire tønder
kørt herud. Det var dem, der skulle sørge for, at vi kunne sejle.
Vi byggede tømreflåden og satte den i åen. Vi hoppede på sammen
med vores fiskegrej, vi havde lavet hjemmefra. Vi sejlede hele morgenen og lidt af eftermiddagen. Vi døbte båden Medusa. Vi fangede
desværre ikke noget, men det var tid til at komme ind på land igen.
Samme dag skulle vi også skille Medusa ad, og Julie J og Jasmin
kæmpede desperat for, at Medusa skulle overleve. De kludrede rebene ind og skreg MEDUSA!!! MEDUSA!!! Hele tiden.
Til sidst tog vi Julies sko og kastede den ud i åen og Julie og Jasmin
blev nødt til at svømme ud efter den. Imens kunne vi fredeligt binde
Medusa op. Vi spiste aftensmad og til dessert fik vi arme riddere.
Der boede en familie ved siden af os, men de skulle hjem allerede om
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morgenen, så vi og lederne
flyttede over i den. Vi hyggede igen til sent om aftenen med kortspil, grin og
snak.
Søndag: Vi vågnede
fik og morgenmad. Vi
pakkede derefter tingene sammen. Vi
skulle nemlig hjem i
dag.

Rafterne blev igen hentet og kørt af sted. Så gik vi. Turen hjem foregik om formiddagen og vi var ca. hjemme om eftermiddagen. På
Maglevad blev vi hentet og så var den tur færdig.
Spejderhilsen
Mia
MIN SPEJDER TUR
Jeg skulle på min første spejdertur, men da jeg kom til Maglevad,
fandt jeg ud af, at jeg skulle gå, så der blev jeg negativ. Jeg havde
ikke prøvet at gå 10 km før og det var der, problemet var, fordi så
langt havde jeg ikke gået før. Men så da vi var der, var det lidt kedeligt, men så da vi ville ind i teltet, lå vi bare og snakkede, og det var
hyggeligt.
Næste dag da det var lørdag, skulle vi bygge tømmerflåden, og det
var også kedeligt, så jeg tænkte, at det hele nok ikke ville blive så
sjovt, men det gjorde det. Vi var ude og bade og fiske, men så senere
på dagen, skilte I Medusa ad og der blev jeg og Julie sur og vi skal
nok hævne Medusa =)
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Men så skulle vi sove i det der hus af en art, men der sov vi overhovedet ikke godt, nej tværtimod, men søndag pakkede vi sammen og
skulle gå hele vejen hjem. Der var langt. Slut
Jasmin

Odins sommerlejr til Ærø
Lørdag d. 29/6
Vi mødtes på Ølstykke station, hvorfra vi tog bussen til Roskilde,
hvorfra vi tog toget til Nyborg, hvorfra vi tog bussen til Faaborg. Så
spiste vi ved havnen indtil færgen ankom. Da vi ankom til Ærø, gik
vi 300 m og så slog vi vores telt op, og så lidt senere skulle vi hente
brænde og så lagde vi os til at sove.
Søndag d. 30/6
Vi vågnede af os selv og begyndte langsomt at pakke vores ting sammen. Vi fik havregrød og risteboller. Efter vi havde spist morgenmad, pakkede vi teltene sammen, hvorefter Julie og Cecilia gik med
Lisbeth på indkøb, og hvor resten gik med Lars og Kim ned for at
finde en god rute, vi kunne gå.
Da alle var kommet tilbage, begyndte vi at gå. Vi gik først ned til en
strand for at spise frokost, og hvor vi fandt på at lave sandslottekonkurrence. Vi besluttede, hvem der vandt og skulle til at pakke
sammen og gå videre hen til det nye sovested.
Da vi ankom slappede vi bare af og skyndte os at slå telte op. Så tog
vi os en ordentlig morfar. Da vi vågnede, skulle vi skrive dagbog og
det er så nu. Vi tror, vi snart skal spise. Efter vi havde spist, legede
vi gemmeleg i nogle grantræer tæt ved. På den anden side af huset
hvor vi havde slået lejr, boede en tysk familie. Drengen i familien var
med til legen og han var pænt god. Før vi skulle sove, lavede vi en
god gang gammeldaws skumfiduser. SES!!!!
Mandag d. 1/7
Vi vågnede TIDLIGT! Vi nævner ingen navne, MAGNUS!! Vi spiste
morgenmad og vi kan godt gætte, hvad vi spiste. Vi gik kl. 11.00 og
igen nævner vi ingen navne, drenge!! Men som sagt så gik vi og pigerne havde kortet. Første lejrplads, vi gik imod, var der slet ikke!
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Men vi nåede frem lidt senere til det rette sted. Efter vi havde slået
telt op, gik vi med en tom kærre op i byen for at købe mad og shoppe. Mia havde mega meget slik og grinte hele tiden, så de andre fik
spat. Julie tog en slikpose, og Mia tog kærren og så hold Julie slikposen foran Mia’s ansigt, så hun løb mega hurtig med kærren bag i og
tungen ud af munden.
Da vi kom tilbage, skiftede vi til badetøj, og tog til stranden. DET
VAR KOLDT!!! Nu skal vi snart spise og så går jeg ud fra, at vi laver noget sjovt bagefter. SES!!!!
Tirsdag d. 2/7
Vi vågnede til en kold morgen, hvor teltet var vådt og vi frøs. Vi
skyndte os at pakke sammen og få en dejlig tallerken varm havregrød.
Da vi havde spist færdig, pakkede vi teltene sammen og skulle gå. Vi
skulle ikke gå så langt, men da vi kom til pladsen, skyndte vi os at
sætte teltene op, fordi vi skulle nå en bus til Marstal.
Vi fandt et museum, hvor vi spiste frokost på en legeplads, hvor
drengene legede aber og hvor pigerne spiste pænt. Da vi var færdige
gik vi og så på museet. Vi fandt senere et sted, hvor vi kunne mødes
for nu måtte vi gå rundt og shoppe med 50 kr. Alle fik shoppet slik
og det var næsten kun det eneste, der blev købt.
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Vi mødtes og fandt et sted, hvor lederne kunne få kaffe og hvor vi
andre gik til en lege plads, men vi var der ikke så længe. Vi gik tilbage til pladsen og begyndte at finde brænde til bål, så vi kan få mad til
morgen og aften. Nu slapper vi bare og nyder det varme bål. Aftensmaden smagte godt og nu skal vi have dessert.
Onsdag d. 3/7
Vi brød lejren op kl. 11.00, for vi havde fået lov til at sove til kl.
8.30 Wihuuh!!! Oversat til Jubiii!!! Så gik vi. Vi var så hurtige, at vi
overhalede tidsplanen og derfor kunne vi ikke spise frokost på det
sted, vi havde planlagt.

Da vi nåede frem, satte vi telt op og så skrev pigerne en sang, som
lyder sådan: ”Der er pigeskænderi, det starter 3 verdenskrig. Der
kommer snart bombefly, så kryb hurtigt i ly”.
Så gik vi alle ned på en komark ting ting. Senere fik vi kanelsnegle
og så gik drengene og pigerne, bortset Mia ned på en strand. Mia sad
nemlig og læste Anders And hele dagen i solen. Så lavede Tenna og
Møller mavebøjnings-konkurrence og Tenna vandt. Så blev Magnus
Nord smitte af Mia’s Anders And syge og læste den. Nu sidder vi ved
bålet og venter på at vores hamburgerryg bliver færdig, så vi kan spise aftensmad. Efter det går jeg ud fra, at vi skal lave noget hyggeligt
og derefter skal vi sikkert i seng.
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Torsdag d. 4/7
Vi vågnede mest af os selv, vi stod op FØR morgenmaden var klar
(now!!). Vi fik lækker havregrød og krydderbolle … Mmmm. Vi
”fjernede alle spor” fra lejrpladsen. Vi begyndte at gå, drengene havde kortet (hvilket de var virkelig dårlige til, i hvert fald i starten). Vi
gik og vi havde to pauser... MED SLIK.
Vi gik ned til en strand/stenstrand, og vi spiste frokost dernede. Pigerne lavede en lille sjov modeshow konkurrence og drengene smadrede sten og kastede sten i vandet. Så gik vi videre. Nu var det pigerne, der havde kortet, Mia gik lidt langsomt bagved og pludselig kom
hun drønende med rygsæk på ryggen. Hun løb og skubbede kærren
med FULD kraft! Vi andre piger kunne næsten ikke følge med. Lidt
senere fandt Julie ud af, at grunden til at Mia spurtede af sted, var
fordi hun havde set et skilt, hvor der stod ”CAMPING-PLADS".
Fun!
Vi kom ned til campingpladsen og slog teltene op. Der var en hoppepude! Vi spillede stikbold på hoppepuden med en flad bold. Det var
sjovt. Vi fik tomatsuppe til aftensmad. Møller havde lavet et flot bål.
Nu skriver Magnus H og jeg Julie dagbog.
EXTRA:
Møller og Cecilia stødte hårdt ind i hinanden, de var nøgne… De havde ikke spejdertørklæde på!!.
Magnus N købte en vandmelon-is og så købte alle en (undtagen mig,
Julie). Den der lille modeshows konkurrence som jeg nævnte tidligere, den vandt Julie. Hun var i finalen med den skønne søde Tenna.
SESS.
Fredag d. 5/7
Vi vågnede op af, at Kim vækkede os. Så fik vi at vide, at vi kun
havde 2 minutter (mega kort tid for pigerne!). Vi spiste morgenmad
og vi skulle ikke pakke vores ting sammen, fordi vi lavede en dobbeltovernatning. FEDT! Men så blev dagen ødelagt, fordi vi skulle
vandre rundt om Vitsø, KEDELIGT!!
Da vi havde gået 1,5 km, stoppede vi for at finde en geocatch i en
mølle. Der holdt vi også en vand- og slikpause. Derfra var der nogle,
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der gerne ville gå resten og se den flotte natur og det rige fugleliv
rundt om søen. På Søbygård så vi en fotoudstilling fra 1942 af steder
på Ærø. Der var mange af dem, vi kunne genkende.
Mens at de andre gik tilbage til campingpladsen, hvor vi gik på stranden, fik vi også lommepenge. Tenna, Cecilia og Mia gik straks til
Dag'li brugsen og brugte alle vores penge. Nu sidder vi to og skriver
dagbog (Møller og Cecilia) og om lidt skal vi spise.
Lørdag d. 6/7
Vi vågnede eller rettere sagt blev vækket, og vi var bare alle glade
for, vi ikke skulle have gået i går. Vi spiste morgenmad og var alle
hurtigt oppe på hoppepuden og legede stikbold.
Vi fik at vide af Kim, at vi skulle pakke alle ting ud af kabinerne i teltene, for at det kunne nå at tørre, så vi skulle rykke teltene ud i solen.
Vi lavede hurtigt stikbold igen. Så skal vi af sted, ud for at købe ind
til frokost og slik, finde en geocatch og nå færgen i tide, og det nåede
vi. Da vi ankom til færgen og lige havde spist frokost, skulle der
selvfølgelig købes slik igen. Vi havde lidt travlt, da vi steg af færgen,
for vi skulle nå at aflevere kærrerne og vi skulle jo også lige gå 1,6
km fra færgen og til der, hvor vi skulle aflever kærrerne og lige nå
bussen.
Møller faldt i søvn på gulvet i bussen og Julie, Magnus H, Cecilia og
Tennea faldt i søvn som normale mennesker på sædet (Møller er ikke
normal). Cecilia slog Mia i hovedet og vi andre lavede også mange
andre mærkelige og dumme ting. Nu sidder vi i toget og bare venter
på at komme hjem.
Det var en god og hyggelig uge
Spejderhilsen Magnus N, Mia, Magnus H, Rasmus, Tenna, Cecilia
og Julie

Fakta:
Dag 1:

Gået 5,4 km

Dag 2:

Gået 10,29 km

tid 2,01 timer

Dag 3:

Gået 12,11 km

tid 2,28 timer
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Dag 4:

Gået 9,14 km

tid 1,16 timer

Dag 5:

Gået 8,02 km

Dag 6:

Gået 11,88 km

Dag 7:

Gået 10,83 km kun for dem, der gik med til Søbygård

Dag 8:

Gået 4 km, de sidste 1,6 på 12 min

tid 1,38 timer
tid 2,30 timer

Skader, som de blev opfattet af lederne

.

Junior:

Leder:

Koldbrand i lille tå, benet
sættes af under knæet.

Lille vabel

Overfaldet af myg, malariavaccine påkrævet

Myggestik (ignoreres)

Brændenælder giver næsten
dødelige smerte, kan afhjælpes med rigelige mængder
af slik og is

Brændenælder skal man gå
uden om

Finger skåret halvt over af
græsskrå

Hold hænderne i lommen

Gnavesår fra sandal, kræver
større forbinding

Man går ikke i sandaler på
vandretur og spejder lommen er altid i orden.

Sure tæer og sko

Kraftigt kemikalie udslip i
teltet, vaske fødder, er et
krav og rene strømper anbefales

.
Lisbeth, Lars og Kim
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Gruppelederen
Navn:

Anders Nordentoft Velsboe

Tlf. :

22 79 89 39

Alder:

28

Børn:

1 dreng på 3 år

Funktion:

Gruppeleder

Spejdererfaring: ca. 22 år

Ledererfaring: Tropsleder i 1. Frederikssund, Ung i styrelsen,
Medlem af divisionsledelsen, Lejrchef for divisionssommerlejr,
Gruppeleder hos Stenlænderne
Kurser: Plan 2, Troplederkursus, 2 x Uddannelsesmarked, M.A.S.H,
træklatreinstruktør
Spejderinteresser: Planlægning, tilrettelæggelse og strategiske
overvejelser
Civilt erhverv: Kadet i Søværnet + et lille bierhverv som
teambuilding instruktør.
Andre interesser: Floorball, familieliv, gør-det-selv-projekter,
træklatring.
Fremtidsplaner: Umiddelbart forestiller jeg mig at genopstille som
gruppeleder de næste ca. 4 år
Det som optager mig mest lige nu er: At afslutte min uddannelse til
jul
Te eller kaffe: Te …jeg er ikke blevet helt voksen endnu.
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Program for september
Mødedag torsdag kl. 19.00 - 20.30.

Torsdag

5.9.

Spil

Torsdag

12.9.

Spil

Torsdag

19.9.

Spil

Søndag

26.9.

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

1.9.

Den røde tråd, Stenlænderne. Kl. 9.3015.30

Tirsdag

3.9.

Forberedelser til LOB-tur

Lørdag Søndag

7.9.
8.9.

LOB-tur

Tirsdag

10.9.

Spasmagermøde (de gamle)

Tirsdag

17.9.

Forberedelser til Nathejk

Fredag Søndag

20.9.
22.9.

Nathejk

Tirsdag

24.9.

Spasmagermøde (de nye)

’Snørringer’ er det nye sort!

Tillykke med fødselsdagen til:
Michael den 16. september

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

Program for september er under
udarbejdelse!

Husk at skrive om jeres
Islandstur til Rullen :-)

Tillykke med fødselsdagen:
Carsten den 11. september
Jesper Kok den 15. september
Katrine den 16. 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
Onsdag

4.9.

Hemmeligt møde

Onsdag

11.9.

Forberede madmøde / Hemmeligt møde

Onsdag

18.6.

Madmøde / Hemmeligt møde

Onsdag

25.9.

Hemmeligt møde

Tillykke med fødselsdagen til:
Rasmus den 16. september
Simon den 18. september
icolai den 27. 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

2.9.

Vi starter på at tage pionermærket.
For at få mærket skal man have været til tre ud
af fire møder!

Mandag

9.9.

Vi fortsætter med pionermærket

Mandag

16.9.

Vi fortsætter med pionermærket

Mandag

23.9.

Vi fortsætter med pionermærket

Mandag

30.9.

Vi afslutter pionermærket

Tillykke med fødselsdagen til:
Freja den 10. 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

2.9.

Indianer

Mandag

9.9.

Indianer

Mandag

16.9.

Klar dig selv

Mandag

23.9.

Forældremøde og bål

Mandag

30.9.

Klar dig selv

Tillykke med fødselsdagen:
Hannah den 23. september

Mikro-hilsener
Jan, Anja og Pernille

STENLÆNDERNES GRUPPE
GRUPPELEDELSE:
Stenlillevej 32

3660 Stenløse

22 79 89 39

MIKL Pernille Poulsen
MIKA Jan Vegeberg
MIKA Bettina Flittner

Kornvænget 28
Vibevej 39
Egernleddet 54

3660 Stenløse
3660 Stenløse
3660 Stenløse

32 59 66 00
29 16 29 15

MIKH Morten Cowland
MIKH Andreas Vester Elberg

Valborgvej 11
Tokevej 25

3660 Stenløse
3660 Stenløse

47 17 02 14
47 17 35 39

3660 Stenløse
Nordre Fasanvej 54, 3.tv. 2000 Fr.berg
Kagså Kollegiet
2730 Herlev
Opalvej 41
3650 Ølstykke
Akselsvej 15
3660 Stenløse

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

Vandmanden 76
Tokevej 25
Bøgevej 5
Grimsbyvej 15

3650 Ølstykke
3660 Stenløse
3660 Stenløse
3650 Ølstykke

26 84 80 04
47 17 35 39
60 65 17 44
40 50 18 32

Møllehøjen 8

3630 Jægerspris

Lundtoftegade 84, 2.tv 2200 Kbh. N

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

GL

Anders N Velsboe

SPIDSERNE (mikroflok):

PILEN (miniflok):
ML
MA
MA
MH
MH

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

Valborgvej 11

ODIN (juniorflok):
JL
JA
JA
JA

Kim Andersen
Lisbeth Vester Olesen
Jess Jacobsen
Lars Møller

BRAGE (spejdertrop):
TL
TA
TA

Jesper Jørgensen
Jeppe Majlund
Carsten Cederholm

Betty Nansens Allé 53, 1.5 2000 Fr.berg

HRÆSVELGR (seniorklan):
KL
KA

Jacob Cowland
Ulf Molich

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

BESTYRELSEN PR. 25. FEBRUAR 2013:
Formand:
Thomas Nord-Larsen
Kasserer:
Ann-Charlotte Nørskov
Desuden:
Boye Benzon Benzoni
Niels Andersen
Jeanette Sjølin

Dronning Dagmarsvej 2 3650 Ølstykke

35 37 31 87

Valhals Plads 5

3650 Ølstykke

41 14 93 96

Falkevej 16
Stærevej 8
Havrevænget 15

3660 Stenløse
3660 Stenløse
3660 Stenløse

26 25 37 20
29 43 79 54

Anders Nordentoft V.
Kim Andersen
Jesper Kok Jørgensen
Rikke Velsboe

Stenlillevej 32
Vandmanden 76
Møllehøjen 8
Nordre Fasanvej 54, 3.tv.

3660 Stenløse
3650 Ølstykke
3630 Jægerspris
2000 Fr.berg

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

Pernille Busk Poulsen
Unge:
Anders Cowland

Kornvænget 28

3660 Stenløse

32 59 66 00

Valborgvej 11

3660 Stenløse

47 17 02 14

Anna Tilde Velsboe
Martin Hansen
Jacob Cowland
Ulf Molich

Opalvej 41
Akselsvej 15
Valborgvej 11
Kagså Kollegiet 54

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

Ledere:

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

pcfjols@gmail.com

47 17 07 23

VICEVÆRT:
Morten Poulsen

Regnersvej 86

3650 Ølstykke

51 78 63 70

