December 2014

Stof til Januar-Rullen afleveres til:
Morten Frederiksen
eller Henrik Dixen Dausell
senest Mandag den 8. december
(Februar-Rullen; 12. januar)

Klip og strip
I dag fik jeg ovenstående tilbud. Ikke helt så frækt som det umiddelbart lyder. Snarere dækkende over, at det kan være svært at nå flere ting på en
gang. Og hvis man både skal være på toilettet, passe telefonen og klippe
kunderne i frisør-salonen på en og samme tid, kan det hele godt blive lidt
hektisk.
Så risikerer man både at stå med håret i postkassen og bukserne nede om
hælene, mens telefonen ringer ud. Og hvem var det mon egentlig, der ringede? Var det vigtigt? Var det interessant eller var det bare en telefonsælger?
Så er det at de vise ord rinder i hu - Skomager bliv ved din læst. Eller her
omsat til, at det nogle gange kan betale sig, at gøre en ting færdig ad gangen. Og ikke gabe over mere end man kan magte.
Men, men. Men, men. Hvad gør man så, når der er flere ting, der skal passes? Når telefonen insisterer på at blive taget. Og Rullen skal skrives. Og
juletræet skal pyntes, mens stegen steger.
Så er der kun en ting at gøre - nyd at have venner og familie, der kan hjælpe. Og husk selv at give en hjælpende hånd.
Og en sjælden gang kan det så i øvrigt betale sig at prioritere i opgaverne…
Og her er wc-besøg nok i højsædet. God jul!

RULLEN - Fordeling og abonnement:
Jette Velsboe
Opalvej 41
RULLEN - Redaktion:
Morten Frederiksen
Henrik Dixen Dausell

3650 Ølstykke

rullen@stenlanderne.dk
Møllevejen 11 , Lellinge 4600 Køge
Vanløse Allé 45A, 2. mf. 2720 Vanløse

www.s tenlanderne.dk

/

47 17 07 23
26 65 44 56
38 74 04 15

www.facebook.com/stenlanderne

Nu er det snart jul
I skrivende stund er planlægningen og klargøringen til Julemarkedet i
fuld gang. Store som små spejdere arbejder alle på at løse opgaven
for at tjene så mange penge hjem til spejderaktiviteter som muligt. Og
ingen indsats er overflødig!
Håber, at se mange onsdag den 3. december til opstillingen af selve
Julemarkedet, og så igen en masse mennesker til julemarkedsdagene
6. - 7. december mellem kl. 10 og 16.
Glæder mig til at se jer alle og jeres familier og venner til total julehygge på Spejdergården Maglevad.
Julemarkedsformands knus
Jette

KAGER-KAGER-KAGER-KAGER-KAGER
Kære forældre
Så nærmer tiden sig til vores hyggelige Julemarked. I den anledning
vil vi blive meget glade for en lækker kage. Så fat bageredskaberne
og bag en kage til os. Det er det, der er med til at børnene får nogle
dejlige oplevelser.
Hvis nogle spørgsmål, så ring 51 96 99 16
Med kaffestue hilsen
Ole og Hanne

Jul igen
Vor nye tradition med at få en lokalkendt person til at åbne julemarkedet, har udviklet sig til at det nu er en "ære" at åbne julemarkedet
på Maglevad.
Og det er lige før, at folk kommer langvejs til for at høre åbningen.
Årets julemarked åbnes af byrådsmedlem Erhard Filtenborg.
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Erhard Filtenborg har været valgt som byrådsmedlem i 40 år. Først i
Ølstykke kommune og senere i Egedal kommune. Da han kom i byrådet første gang, var hans far Hilmar Filtenborg borgmester.
Som formand for kulturudvalget har han været med til opføre Ølstykke svømmehal, badmintonhal og bibliotek.
Spejderområdet og spejderhytterne i Ølstykke er også
bygget i perioden, hvor han var formand for kulturområdet.
Bonus-info:
• 1963 - 2003 arbejdet som civiløkonom i IBM.
• 1997 kåret som årets Eremitageløber.
• 2011 udnævnt til Ridder af Dannebrog.
• Derudover har Erhard Filtenborg løbet 499
maratonløb på 42 km i 42 forskellige lande.

Sheltertur hos mini-spejderne
Minierne hos Stenlænderne har været på shelter-tur i Maglevads sheltere. De skulle selv grave en bålplads hver og lave deres eget bål,
som de skulle lave deres egen frokost (spejder-sandwich) over. Det
tog lang tid, men blev godt.
Så havde lederne planlagt, at minierne skulle ud at gå 10 km (langs
Stenløse å) og tage 10 km mærket. Men tidsplanen holdt ikke, så det
blev kun til 8 km og et 5 km mærke.
Til aftensmad fik de trætte mini-spejdere pasta med kødsovs og frugt
og grønt inde i Laden. Og så var der lejrbål med underholdning, sang
og varm kakao og ristede skumfiduser. Så skulle dem, der ville, ud
på et hurtigt aften o-løb og andre lagde sig ind i shelterne og snakkede.
Efter et kvarter kom o-løberne tilbage og lagde sig også ind i shelterne og snakkede. Så faldt mange i søvn og nogle lå stadig og snakkede, men så faldt de også i søvn.
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ!!!
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Omkring ved 6-tiden vågnede de fleste og lå og snakkede. Nogle sov
stadig. Nogle ledere gik ned til Laden for at lave morgenmad
(havregrød). Så kom de op til shelterne og så var det bare at tage
for sig og putte rigeligt med kanelsukker,
syltetøj og kokosmel på.
Så slettede mini-spejderne bålpladser og
pakkede sammen og så viste lederne
mini-spejderne, hvordan man pakkede
en rygsæk og hvad for noget tøj man
har på til årstiderne og så var der
afslutning.
Philip siger tak for en god tur!
PS. Det meste af turen var
en del af at tage et mærke
ved navn Udeliv.

Min første spejdertur
Så har jeg været med på min første weekend som assistent hos minierne. Og hvilken en skøn oplevelse.
Jeg lærte sammen med børnene, hvordan man laver et pyramidebål,
en spejdersandwich og pakker en rygsæk - på den rigtige måde... Vi
gik en lang tur og fik 5 km mærket, løb aftenorienteringsløb, og sang
sange ved lejrbålet, indtil det blev tid til at gå i seng.
Endvidere fik jeg også lært alle børnene bedre at kende, og vi fik
snakket om, hvad det betyder at være spejder og hvorfor det er sjovt.
Der har aldrig været en spejder eller et friluftsmenneske gemt i mig,
og jeg ville ha´ svoret på at det aldrig ville ske. Men mon ikke det
alligevel er ved at snige sig ind på mig? ;-) Livet gemmer på små
overraskelser indimellem, og jeg ser allerede frem til næste gang.
Skrevet af Heidi
miniassistent
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PLan Colleruphus
I uge 42 (efterårsferien) var jeg på en MEGA fed PLantur. Vi gik
hejk og lavede rigtig mange aktiviteter.
Det Plan-kursus som jeg var på, hed "PLan Colleruphus". Det gik ud
på, at vi skulle overtage Mars, og det gjorde PINK PATRULJE, som
så var min patrulje. Vi vandt hele 2 ud af 3 konkurrencer/aktiviteter.
DET VAR MEGA FEDT!!
Vi hjalp også lederne med at lave en "prank" på drengetoilettet. Vi
puttede madrasser ind i toiletterne, så man ikke kunne åbne dørene,
og vi tapede deres tandbørste og tandpasta op i loftet. Men det var ikke alt. Vi proppede også sæbe i deres tandpasta, så de kunne ikke
børste tænder ;)
Vi lærte en "space invaders dans"
og vi dansede den udenfor i øsende regnvejr, men alligevel var
det skideskægt!
Hvis ikke I var på PLan dette
år, har I begået en STOR
fejltagelse! I skal tage på
PLan næste år! Jeg kan slet
ikke beskrive, hvor fedt det
var, også selvom det regnede.
Spejderhilsen Cecilia

Plan ItChi
Søndag den 12. oktober skulle jeg af sted på min første spejderlejr
nogensinde. Jeg skulle på PLan ItChi på Thurøbund. Toget kørte fra
Roskilde omkring kl 8.00 og ingen andre, som jeg kendte, skulle
med. Heldigvis mødte jeg allerede fra start andre spejdere, som skulle
samme sted hen som jeg, og vi faldt hurtigt i snak med hinanden.
Ved Svendborg station blev vi hentet af vores vejledere og delt i forskellige patruljer. Jeg kom i rød sammen med 4 drenge og en meget
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sød pige. Efter at vi havde afleveret vores bagage, som blev kørt i
trailer til spejdercenteret, skulle vi gå turen sammen i patruljer. Turen
var så vores første løb, hvor vi skulle lære professoren at kende (og
hinanden – selvfølgelig) ☺
Den første aften efter vi var gået i seng, kom det første natløb. MEN,
vi skulle bare blive i vores soveposer, og så kom posterne rundt på
skift til hvert telt.
I løbet af hele ugen fik vi bygget et rafteland – så jeg fik gravet rigtig
mange huller til alle rafterne.
Vi var også på hejk, hvor nogle af opgaverne var at tage forskellige
billeder. Bl.a. af mennesker vi ikke kendte, et af de voksne fra PLan
og et bilede, der viste sammenhold/venskab. Vi overnattede i en spejderhytte, som var ved at blive renoveret.
Vi sluttede ugen af med en afslutningsfest med masser af hygge. Jeg
synes, at det var en rigtig god oplevelse. Jeg smilte hele ugen og hvor
var det rart, at være sammen med så mange søde mennesker på samme tid.
De 3 bedste ting på PLan var at få nye venner, selve oplevelsen af
PLan, og at lære sig selv bedre at kende.
Jeg vil helt klart anbefale andre at tage med på PLan, da man får en
oplevelse for livet og rigtig mange nye venner. Jeg glæder mig allerede til PLan 1 til næste år.
Spejderhilsen Caroline

PLan kursus
Kære spejdere. Jeg har lige været på en mega!!! fed tur, også kaldet
PLan. PLan er et kursus, hvor du kommer ud og overskrider grænser
og danner minder.
Det bedste ved plan er, at du omgås fantastiske mennesker og får en
masse gode venner/veninder.
Jeg vil klart anbefale det, så se at komme i gang og vær klar til næste
års PLan.
Spejderhilsen Emilia
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SPIREN
FAMILIESPEJD

Program for december og januar
Lørdag
Søndag

6.12.
7.12.

Søndag

21.12.

Søndag

18.1.

Julemarked
Julehygge + Fotoløb med nisseaktiviteter.
Måske en drillenisse har været forbi!
Forhindringsbane + Parkour
Vi bygger og leger

Tillykke med fødselsdagen til:
Clara den 31. december
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Program for december
Mødedag torsdag kl. 19.00 - 20.30.

Torsdag

4.12.

Spil

Lørdag
Søndag

6.12.
7.12.

Julemarked

Husk afbud til din OL

Tillykke med fødselsdagen:
Kenneth den 1. december
Mikkel den 26. december

Tambourhilsen
Orkesterlederne

Program for december
Infotid 19.05-19.30. Afbud til Kathrine på 23 41 52 56 inden 17.00
- ellers koster det kage!

Tirsdag

2.12.

Møde

Lørdag
Søndag

6.12.
7.12.

Julemarked

There may always be someone looking ...

Husk at melde afbud til din tropsleder
Rikke på 31 17 07 24 inden kl. 17.00
Tirsdag

2.12.

Klargøring til Julemarked

Lørdag
Søndag

6.12.
7.12.

Julemarked

Tirsdag

9.12.

Julehygge og evaluering af
patruljeprojekt
Glædelig jul og godt nytår!

Tirsdag

6.1.

Idégenerering
+ halvårsprogram

Tillykke med fødselsdagen til:
Emma den 18. december
Frederik den 24. december

Med spejderhilsen
Tropslederne

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

1.12.

SKRÆP: Julehygge

Onsdag

3.12.

Opsætning til Julemarked

Onsdag

10.12.

Julehygge og oprydning fra Julemarked

Glædelig jul og godt nytår!

Med spejderhilsen
Juniorlederne

Program for december

Mødedag mandag fra 18.30 til 20.00. Husk at melde afbud til lederne.

Mandag

1.12.

Fællesmøde med Mikroer

Lørdag
Søndag

6.12.
7.12.

Julemarked

Mandag

8.12.

Juleferie

Glædelig jul og godt nytår!
Mandag

5.1.

Første møde efter jul

Tillykke med fødselsdagen til:
Hjalte den 19. december
Jonas den 24. december

Med spejderhilsen
Minilederne

Program for
december

Mødedag mandag fra 18.00 til 19.30. Husk at melde afbud til Sidse på
tlf. 22 63 80 07 inden mødestart, hvis I er forhindret i at deltage i mødet.

Husk nye mødetider for Mikrogrenen: Kl. 18.00 til 19.30

Mandag

1.12.

Risengrød og Banko med minierne

Lørdag
Søndag

6.12.
7.12.

Julemarked

Mandag

8.12.

Juleferie
Glædelig jul og godt nytår!

Mandag

5.1.

Første møde efter ferien

Tillykke med fødselsdagen:
Sidse den 23. december

Vel mødt!
Mikro-hilsener
Stenni og Sidse

STENLÆNDERNES GRUPPE
GRUPPELEDELSE:
GL

Anders N Velsboe

Stenlillevej 32

3660 Stenløse

22 79 89 39

Egernleddet 44
Roarsvej 30

3660 Stenløse
3650 Ølstykke

22 63 80 07
51 94 49 17

Stærevej 8

3660 Stenløse

Park Alle 33
Park Alle 33

3650 Ølstykke
3650 Ølstykke

Opalvej 41

3650 Ølstykke

25 32 38 67
20 60 37 05
23 41 52 56
47 17 07 23

Vandmanden 76

3650 Ølstykke

26 84 80 04

SPIDSERNE (mikroflok):
MIKL
MIKA
MIKH
MIKH

Sidse Wiik
Stenni Jensen
Christian
Tenna

PILEN (miniflok):
ML
MA
MA
MH

Julie Theander
Robin Theander
Kathrine Johansson
Anna Velsboe

ODIN (juniorflok):
JL

Kim Andersen

JA

Lisbeth Vester Olesen Tokevej 25

3660 Stenløse

47 17 35 39

JA
JA

Jess Jacobsen

3660 Stenløse

60 65 17 44

3660 Stenløse

47 17 35 39

Bøgevej 5

Andreas Vester Elberg Tokevej 25

BRAGE (spejdertrop):
Kagså kollegiet 61

2730 Herlev

31 17 07 24
25 33 66 74

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

TL
TA

Rikke Velsboe
Ulf Molich

Nordre Fasanvej 54, 3.tv. 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
Kent Høier Nielsen
Jeanette Sjølin

Dronning Dagmarsvej 2 3650 Ølstykke

35 37 31 87

Thors Plads 14

3650 Ølstykke

41 14 93 96

Falkevej 16
Kildegårdsvej 3
Havrevænget 15

3660 Stenløse
3650 Ølstykke
3660 Stenløse

26 25 37 20
27 10 20 84
47 17 21 90

Stenlillevej 32
Vandmanden 76
Roarsvej 30

3660 Stenløse
3650 Ølstykke
3650 Ølstykke
2000 Fr.berg
2730 Herlev

22 79 89 39
26 84 80 04
51 94 49 17
31 17 07 24
31 17 07 29

3650 Ølstykke

47 10 83 50

3650 Ølstykke
3660 Stenløse
3660 Stenløse
2730 Herlev

47 17 07 23
29 80 18 02
41 35 51 99
25 33 66 74

3660 Stenløse

47 17 25 85

Ledere:
Anders Nordentoft V.
Kim Andersen
Stenni Jensen
Rikke Velsboe

Nordre Fasanvej 54, 3.tv.

Thomas Velsboe Fremlev Kagså Kollegiet 27
Unge:
Anders Burlin
Krebsen 100
Anna Tilde Velsboe
Ann Helene Kukkerig
Benjamin Sjølin
Ulf Molich

Opalvej 41
Vibevej 20
Havrevænget 15
Kagså Kollegiet 61

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

