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Stof til Maj-Rullen afleveres til:
Morten Frederiksen
eller Henrik Dixen Dausell
senest Mandag den 7. april
(Sommer-Rullen; 5. maj)

Dengang, der var Madsen til
Nu rabler det da for de gode redaktører, bemærkede vores trofaste læser.
Og det havde han ret i. Men sammenhængen var ikke åbenlys, og måtte derfor uddybes. På flere nationale museer har man en ”værdi-redningsliste”.
Altså en fortegnelse over hvad der er vigtigst at redde, hvis verden går under. Og i hvilken rækkefølge.
Det er egentlig en sund tanke og en god øvelse. Har du grundigt overvejet,
hvad der betyder mest for dig, hvis du pludselig og på meget kort tid bliver
nødt til at vælge. Fx hvad skal du have med ud af huset, hvis det pludselig
brænder…
Det samme gælder spejderiet. Har vi gjort os nogle tanker om, hvad der
egentlig er grundprincipperne. Grundværdierne. Dem vi ikke vil give køb
på. Dem der altid skal gælde for det arbejde, som vi laver på Maglevad.
Når der er overskud på tid og ressourcer, så klarre vi det hele på den halve
tid. Lederne kan både stå på hovedet og binde dobbelt pælestik, mens de
fløjter ”Jeg gik mig ud om kvælden”.
Men når tingene spidser til, og lokummet brænder, så skal vi være klar med
det vigtige og det der bærer det hele igennem.
Kan vi det? Madsen ku’?
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Shelterbygning og loppemarked
Umiddelbart har disse to ting ikke meget at gøre med hinanden, men
lørdag den 29. marts kl. 10 lyder startskuddet til begge dele.
Mens der i Laden er gode muligheder for at gøre sig et kup blandt
gamle ting og sager, vil der udenfor være behov for en masse hjælpende hænder!
Stenlænderne vil nemlig denne dag bygge shelter nummer to, så spejderne virkelig kan tage på primitiv overnatning på Spejdergården.
Hvis du er i tvivl om du har evner og forudsætninger for at bygge en
shelter, lyder det beroligende fra byggeformand Jens, at det eneste
der kræves er godt humør og arbejdstøj. Så skal alle nok kunne give
en stor eller lille hånd, i kortere eller længere tid.
Så derfor mød frisk frem til enten det ene eler det andet eller helst til begge
dele.

Sct. Georg og dragen
Igen i år vil vi markere Sct. Georgs dag med en parade den 23. april
- som i år falder på en onsdag. Vi mødes på Maglevad kl 18.30 til
gruppebillede, historiefortælling, aflæggelse af spejderløfte, sang og
flødeboller. Paraden forventes at slutte klokken 20.00.
Der er mødepligt til paraden!
Glæd dig til at kunne genfinde dig selv på billedet på væggen i laden
om 20 år!
Med Spejderhilsen
Gruppelederen
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Fastelavn på Maglevad søndag d. 2. marts
Igen var Laden fyldt ved Stenlændernes fastelavnsarrangement. Det
var som sædvanligt dejligt at se alle de forskellige udklædninger og
nyde al den kreativitet, der var blevet lagt for dagen. Tambourkorpset
indledte arrangementet og spillede også til den obligatoriske parade.
For børnenes vedkommende var der fastelavnsris til kattekonge og
kattedronning og til bedst udklædte, var der en pose Twist. For de
voksne var der øl til kattekonge og kattedronning og til bedst udklædte også en pose Twist.
Følgende blev kåret:
0-5 år:
•

Kattekonge:

Noah, klædt ud som Neil Armstrong

•

Kattedronning:

William, klædt ud som Samurai

•

Bedst udklædt:

Oliva, klædt ud som papegøje

6-9 år:
•

Kattekonge:
Caroline, klædt
ud som mavedanser

•

Kattedronning:
også Caroline!

•

Bedst udklædt:
David, klædt ud
som Snøvsen

10-16 år:
•

Kattekonge:
Cecilia, klædt ud som
klovn

•

Kattedronning: Daniel

•

Bedst udklædt:
Magnus, klædt ud
som fugleskræmsel
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Voksne:
•

Kattekonge:

Lars

•

Kattedronning:

Steen

•

Bedst udklædt:

Rikke, klædt ud som dukke

Traditionen tro, var der også præmie til bedste tegninger på borddugene. Der var således lakridspiber til:
•

Lærke, 7 år, der havde tegnet Maglevad

•

Mia, 13 år, der havde tegnet en catwalk

•

Magnus, 6 år, der havde tegnet en heks

Se billeder på Stenlændernes Hjemmeside.
På fastelavnsudvalgets vegne
Poul

Flashmob i Kvickly
For nyligt var Stenlændernes Tambourkorps samlet med en masse venner.
Ud over musik, instruktion og hygge resulterede denne minievent også
i en spontan flashmob samt koncert
inde i Kvickly i Stenløse Centeret.
På youtube kan
alle se hvordan det
var. Søg på flashmob i Kvickly.
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Grupperådsmøde
I februar var der traditionen tro Grupperådsmøde. Referatet kan findes på
hjemmesiden, så her bringer vi blot formand og Gruppeleders beretning.

Formandens beretning 2013
I de senere år har vi hos Stenlænderne haft fokus på at øge medlemstallet således at gruppen ville have mere end 100 medlemmer.
Det er i høj grad lykkedes og medlemstallet ligger nu stabilt omkring
125 medlemmer. Det er en gunstig udvikling fordi vi på denne måde
bliver selvforsynende med nye ledere efterhånden som de store spejdere bliver gamle nok til at påtage sig dette ansvar. Det er Stenlændernes egne spejdere der løfter en stor del af lederansvaret hos Stenlænderne: Jacob, Rikke, Anna, Ulf, Jesper og mange flere er på vej.
I det kommende år vil det blive en udfordring at en del ledere har
valgt at annoncere deres afsked med Stenlænderne efter at have løftet
et stort ansvar i arbejdet med vores spejdere. Hos mikroerne siger vi i
løbet af året farvel til Pernille, hos minierne Jacob og Rikke og hos
troppen Jesper og Jeppe.
Vi vil behøve nye ledere og arbejder på at finde de rigtige, men der
vil også blive behov for villige hænder blandt forældre og andre til at
give en hånd med på møder og ture.
I 2013 har vi arbejdet med at forbedre faciliteterne på Maglevad.
Mest synlig er vores nye bålhytte, der nu bruges ihærdigt af spejderne
til møder og arrangementer. Vi havde håbet at skaffe pengene til byggeriet af eksterne kanaler, men det lykkedes desværre ikke selvom vi
søgte rigtig mange fonde om støtte. Så er det jo til gengæld glædeligt
at vi har fået 18.000 kr. til en shelter mere af Stenløse-Ølstykke Rotary. Shelteren er bestilt og vil blive opført i løbet af foråret.
Stenlænderne forsøger fortsat at markere os i lokalområdet. Vi har i
2013 afholdt velbesøgt Fastelavn, Sct. Hans og Julemarked. Ved arrangementet ”Stafet for livet” stillede vi op med over 50 deltagere,
der i gennemsnit gik omkring 18 km i den gode sags tjeneste. Vores
spejdere var de eneste, der holdt stafetten i gang i de 24 timer den varede og det var Stenlændernes Tambourkorps der lukkede stafetten.
Det giver en stor velvilje hos kommunen, hvor man i reglen er velvilligt indstillet overfor Stenlændernes behov.
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Stenlænderne står hvert år for et væld af aktiviteter. Det høje aktivitetsniveau stiller store krav til vores ledere og til omgivelserne på
Maglevad. For at vi kan fortsætte med at være en aktiv spejdergruppe
kræver det villige hænder og det er desværre min oplevelse at alt for
få forældre vælger at deltage og at det altid er de samme vi ser. Vi vil
i 2014 arbejde for øget forældreopbakning til spejderarbejdet. Det er
derfor min opfordring til spejderne og deres forældre 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
Formand
Gruppelederens beretning 2013
Kære Stenlændere og pårørende
Jeg har nu været Stenlænder og gruppeleder i et år, og jeg vil gerne
benytte denne beretning til at give en status.
Stenlænderne er i min optik en meget ressourcestærk gruppe. Vi er
godt polstret økonomisk og velsignet med nogle fantastiske fysiske
rammer. Vi har en stor og dynamisk ledergruppe og mange spejdere,
og vi har et enormt bagland af dedikerede mennesker, der løser mange forskellige opgaver for gruppen. Alt dette er med til at gøre Stenlænderne til en attraktiv spejdergruppe med et stort potentiale.
Det er blandt andet kommet til udtryk gennem de aktiviteter vi har
haft i årets løb i form af diverse entreprenørprojekter (bålhytte og
shelter), spejderlejre på Island og i Italien foruden alle de faste arrangementer (bl.a. fastelavn, skt. Hans og julemarkedet).
For at vi kan blive ved med at udleve vores potentiale, er vi afhægige
af en kerne af ildsjæle i bl.a. ledergruppen og bestyrelsen, som holder
overblikket, og som tager initiativer til at aktivere alle gruppens øvrige ressourcer.
Vi står i 2014 overfor en udfordring på ledersiden. Det er absolut ikke noget ukendt fænomen indenfor spejderbevægelsen at mangle ledere, og ledermangel er ikke nødvendigvis negativt. I vores gruppe ser
jeg det faktisk som et sundhedstegn, at der er dynamik i ledergruppen.
7

Helt konkret så mangler vi efter sommerferien især en grenleder i minigrenen og en grenleder i mikrogrenen, som er friske på at åbne døren til mulighedernes land Maglevad.
For at vende tilbage til fortiden, så vil jeg afslutte med at sige, at det
indtil videre absolut har været en fornøjelse at være jeres gruppeleder, og jeg ser frem til at byde velkommen til en masse nye ledere,
opgaver og spejderoplevelser i det kommende år.
Anders Nordentoft Velsboe
Gruppeleder

Rullen i 20 år
I den fortsatte beretning om hvordan de to redaktører snart har produceret 200 Ruller, er vi nået til den mest smertelige del af redaktionsarbejdet: Indsamling af stof og indlæg.
I Stenlændernes jubilæumsfestskrift fra 2006 var der en artikel, der
hed ”de indlæg jeg aldrig skrev”, hvor en meget brødebetynget Stenlænder erkendte, at have misset mange gode indlæg og beretninger.
I gennem de 20 år har redaktionen forsøgt mangt og meget. Der er
lokket og truet, resultatet har ofte været det samme.
Men derfor værdsætter vi - og forhåbentlig vores trofaste læserskare,
de få Stenlændere, der husker som det første at slå op på side 2. Ikke
for at læse denne sides tvivlsomme moraliseren, men for at notere datoerne, der står øverst på siden. Rullens dead-line, og derefter straks
at oprette en påmindelse, elektronisk eller analog, så datoen bliver
overholdt.
Vi ved nemlig, at Rullen er til for vores læsere, og de vil have nyheder og beretninger fra der, hvor spejderlivet leves! Så kom til tasterne
alle mand. Og husk så næste deadline.
Statistik: I løbet af de 20 år har redaktionen ca. 600 gange måtte erindre ledere, spejdere og bestyrelsesmedlemmer om at deadline var
overskredet, og deres vigtige indlæg var ved at blive glemt… :-)
red.
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Program for april
Mødedag torsdag kl. 19.00 - 20.30.

Torsdag

3.4.

Spil

Torsdag

10.4.

Spil

Torsdag

17.4.

Påskeferie

Onsdag

23.4.

Sct. Georgsparade

Torsdag

24.4.

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 Kathrine på 23 41 52 56 inden 17.00
- ellers koster det kage!
Tirsdag

1.4.

Forårsrengøring

Lørdag Søndag

5.4.
6.4.

15.00 Divisionsturnering

Tirsdag

8.4.

Tirsdag

15.4.

Påskeferie

Tirsdag

22.4.

Pøllemøde

Onsdag

23.4.

Sct. Georgsparade

Lørdag Søndag

26.4.
27.4.

Uddannelsesweekend

Tirsdag

29.4.

HTX.møde (Andreas)

19.00 Jacobsmøde (Jacob)
19.00 Ledermøde

Omfattende ændringer i trofisk interaktion, abiotiske forhold , mycorrhiza
symbiose, hydrologi og især jordkomprimering kan påvirke levedygtigheden og vitaliteten af såvel hjemmehørende som indførte planter.

Tillykke med fødselsdagen til:
Morten den 21. april

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

1.4.

Møde

Tirsdag

8.4.

Møde

Tirsdag

15.4.

Påskeferie

Tirsdag

22.4.

Møde

Tirsdag

23.4.

Sct. Gergsparade

Tirsdag

29.4.

Møde
Ret til ændringer forbeholdes...

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

2.4.

Udeliv

Lørdag

5.4.

Divisionsturnering

Onsdag

9.4.

Forberede madmøde / Udeliv

Onsdag

16.4.

Påskeferie. Intet møde

Onsdag

23.4.

Madmøde / Udeliv
Sct. Georgsparade

Onsdag

30.4.

Udeliv

Tillykke med fødselsdagen til:
Nicolai den 14. april
Nicklas den 24. april
Eloise den 26. april
Marcus den 30. 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.
Lørdag

5.4.

Divisionsturnering

Mandag

7.4.

Besøg udefra

Mandag

14.4.

Påskeferie

Mandag

21.4.

Påskeferie

Onsdag

23.4.

Sct. Georgsparade på Maglevad

Mandag

28.4.

Telt

Tillykke med fødselsdagen til:
Mathias den 3. 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.

Lørdag

5.4.

Divisionsturnering

Mandag

7.4.

Intet møde

Mandag

14.4.

Påskeferie - intet møde

Mandag

21.4.

Påskeferie - intet møde

Onsdag

23.4.

Sct. Georgsparade på Maglevad

Mandag

28.4.

Mikroerne skal selv lave bål og snitte med
dolk

Tillykke med fødselsdagen:

Emilie den 3. april
Jonas den 7. april
David den 12. april
Alexander den 30. april

Mikro-hilsener
Andreas, Christian, Jan,
Bettina, Ole 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

Kagså kollegiet 61

2730 Herlev

23 41 52 56
25 33 66 74

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

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

Kathrine Johansson
Ulf Molich

Tambourkorps:

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 61

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

