Januar 2014

Stof til Februar-Rullen afleveres til:
Morten Frederiksen
eller Henrik Dixen Dausell
senest Mandag den 13. januar
(Marts-Rullen; 10. februar)

At finde den rette vej...
Når det er mørkt, kan det være svært at finde vej. Det kan det også være,
når lyset blænder på en højlys sommerdag. Hvilken vej er den rette? Og
hvilken vej er no-go?
Nogle gange har vi behov for en ledestjerne. En stjerne, der viser os den
rette vej. En stjerne, der hjælper os til at træffe de rette valg.
Den 6. januar er det Helligtrekonger. Efter en lang rejse havde de vise
mænd fulgt deres vejviser og nåede frem til deres mål.
Også i dag kan vi finde ledestjerner. Nogle gange er de af kød og blod og
viser med deres gode eksempel, hvordan vi bør være. Hvordan vi kan være,
når vi strammer os an. Når vi gør vores bedste.
I december lå jeg syg i sengen. Samme dag var der mindehøjtidelighed for
Nelson Mandela i tv. Hvis BP havde levet i dag, ville vi måske have haft
Mandela-parade ved siden af Sct. Georgs. At tilgive sine fjender er en meget
effektiv måde at slå drager ihjel på! Den dag havde jeg snot i næsen og øjnene løb i vand. Men jeg var jo også syg...
Vi kan alle prøve at være lidt Mandela-agtige. Det er svært, men prøv!
Og husk så, at der er forskel på ledestjerne og en led stjerne!
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Det er mørkt derude...
Vinteren er tiden, hvor det er koldt og
mørkt udenfor... Så derfor: Husk nu at få
lys på cyklerne og hæng refleksbrikker på
tøjet!
Netop i disse dage er Maglevad hjemsted for en
masse store lastbiler, der kører ud til kommunens
(også) nye projekt varmeværk bag Spejdergården. De
skal kunne se os!

Kære alle julemarkeds-julere
Udvalgsformanden sidder helt stille med tæer og ben, der summer,
ryggen, der værker lidt, men er hovedet fuldt af skønne indtryk fra et
nyligt vel overstået julemarked…
I gjorde det igen alle sammen - skaffede et kæmpe overskud til glæde
for alle spejderne og deres aktiviteter. Større end nogen sinde.
I skaffede også en masse mennesker en dejlig og uforglemmelig oplevelse af julestemning.
Maglevad summede af, duftede af, smagte af og
lignede alt det jeg og mange, mange andre mennesker forbinder med jul.
Sidste år nævnte jeg alle boderne og det de gjorde
for at skaffe overskud, men glemte desværre alle
de ”usynlige”, men absolut også uundværlige.
Poul, der blandt meget andet, sørger for at alle
ved, hvad de skal tage sig til inden selve arrangementet. Uden ham,
ingen stor aktivitetsliste at gå frem efter, ingen billeder eller trækningsliste på nettet, blot 2 timer efter vi har lukket og slukket.
Finn, der sørger for at alle, der kommer og underholder undervejs,
bliver vel introduceret. Der bliver annonceret hele vejen igennem, så
ingen behøver gå glip af gode tilbud eller arrangementer, man gerne
vil opleve.
3

Gunnar, den hyggeligste og rareste julemand vi kan ønske os…
Klaus, der sørger for at gæsterne kan finde Maglevad, da der er sat
skilte op, der viser vej, og hele weekenden kører juletræer ud til kunderne, uden selv at have mulighed for at indsnuse julestemningen på
Maglevad.
Paw, sørger for at hænderne kan holdes varme ude i gården, mens
man handler juletræer, kaster efter porcelæn eller handler i mandelog pølsebod.
Jesper DK, sørger sammen med Paw for, at ingen kører forgæves
ned til Maglevad efter en p-plads, men anvises med det samme pladsen overfor. Nogle fik endog mulighed for at køre helt til Maglevad
og fik så kørt bilen retur til p-pladsen, og hentet den igen efter endt
besøg. Jesper behøver ikke løbetræne foreløbig.
Inden dørene kan åbnes lørdag morgen, har en flok også knoklet for
at sætte op til arrangementet, kørt loppe effekter ind og pakket det
flot ud.
Åhhhh, jeg kunne blive ved. Håber ingen er glemt, for jeg vil så gerne udtrykke min glæde og taknemmelighed over alles store arbejdsindsats. Uden hver enkelt kunne dette slet ikke lade sig gøre.
Jeg vil ønske alle og deres familier en rigtig glædelig jul og et godt
nytår, og håber vi ses igen til næste år.
Julemarkedformands knus
Jette

Hræsvelgr beder om hjælp!
Hej alle.
Som nogle måske godt ved, står seniorhytten i dårlig stand, og der
har været trusler fra kommunen om at den måske skal rive ned. Det
er vi i klanen selvfølgelig meget kede af, da det er vores ”refugie”.
Vi har det seneste år forsøgt selv at lave planer for, hvordan vi kan
komme ud af denne situation. Det er ikke blevet til meget, eftersom
vi ikke har kompetencerne til at starte et projekt af den kaliber.
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Vi søger derfor en projektleder, der kan hjælpe os med at sparke projektet i gang. Det skal være én eller flere, der har evnerne til at lave
tegninger og kunne finde materialer, men som kun skal stå for vejledningen. Vi er selvfølgelig meget interesseret i projektet, og vil derfor
stå for det manuelle arbejde, og stå til rådighed hvornår det kræves af
os.
Vi har identificeret følgende, som skal gøre ved hytten:
•

Tag, vinduer og gulv skal udskiftes.

•

Så vidt muligt, skal væggene midlertidigt fjernes og ny isolering lægges ind.

•

Huller mellem vægge og vinduer skal tætnes.

•

Skorstenen og brændeovnen fjernes helt, og hullet fra udtræksrøret mures til.

•

Der skal lægges strøm ind til hytten igen, og en el-radiator vil
efterfølgende supplere den fornødne opvarmning af hytten.

Hræsvelgr siger på forhånd tak for al den hjælp, vi kan få, så også
fremtidens klan har et sted, vi kan kalde ”vores”.
Vi kan kontaktes på hræsvelgr@hræsvelgr.dk,
eller der kan skrives til Anders Juul
(anders864@hotmail.com, tlf. 25230059)
Anders Juul

20 år med Rullen
Man tror det næppe, men vi træder ind i et skelsættende år for Rullen
og dens redaktører. Når september-Rullen bliver skrevet i august er
det eksemplar nr. 201, som vi har produceret, og vi træder ind i det
21. Rulle-år.
Det har vi i ren ubeskedenhed tænkt os at markere året igennem med
små tilbageblik og udvalgte artikler fra Rullen gennem to årtier.
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Samtidig vil vi herved opfordre vores trofaste læsere til at indsende
små erindringsglimt fra de forgangne 20 spejderår. Hvad husker du
bedst? Hvad var sjovest, rarest eller mest rørende…?
Skriv to ord og vi vil prøve at knytte dem sammen. Det kunne jo være sjovt at se om der er sket en stor udvikling i løbet af de 7300 dage.
Til inspiration kan vi røbe, at lederne i 1994 hed Lasse, Morten,
Bendte, Lars, Johnny, Jesper, Vibeke, Birthe, Kim, Per, Liselotte,
Carsten, Jon, Poul, Hanne og Lisa.
Vi lægger selv ud med lidt retro, nemlig en kort beretning om Rullens
tilblivelseshistorie.
red.

Når en Rulle skulle skrives
I september Rullen 1994 var der skiftedag på redaktørposten.
Daværende bestyrelsesformand Ann havde gennem 1½ år kæmpet
med at få tvunget indlæg ud af spejderne med svingende held, og fik
afløsning af de 2 unge seniorspejdere, Dixen og Morten.
Den teknologiske tidsalder var på sit højeste og den afgående redaktrice kunne beroligende oplyse de tiltrædende om, at Rullen besad
såvel en tegner som et tegneprogram i Word Perfekt.
Redaktørerne var så utaknemmelige aldrig at benytte sig af nogle af
delene, og introducerede i første nummer en programerklæring om
alle fremtidige numre: Indholdet forventedes at blive en bedre blanding af Billedbladet og Børsen, men med en forventning om at være
dybt traditionsbundne.
Dette mantra bar os gennem de første mange læreår… Rullen blev
skrevet hjemme hos Dixens forældre. Hver side blev printet ud og
klippet til. Tegninger blev passet ind og sidetal blev klippet ud og klistret på plads. Jørgen Clevin havde ikke levet forgæves. Herefter blev
siderne klistret sammen ”ryg mod ryg”, så de var klar til at ryge direkte i trykken.
Allerede i marts 1995….
(forkortet af medredaktøren - vi læses ved i næste nummer, red.)
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Juleturen
Vi mødtes på Maglevad kl. 19.00, der skulle vi brodere vores eget
juletursmærke med en julekugle på, det tog sin tid ☺
Der kom lidt slik på bordet, men det var væk indenfor to sekunder.
Klokken blev mange og det blev puttetid. Mange af os lå og legede S,
P eller K, det var MEGA grineren. Nogle af os blev trætte mens andre blev ved til klokken 1 og ca. 3 personer til klokken 4. Næste morgen blev vi vækket ca. kl. 8.00, det var skide koldt, vi fik havregrød
og krydderboller til morgenmad. Mmm.
Vi fik at vide hvad overraskelsen var, det var at komme på Toms
chokoladefabrik. Vi fik MEGA mange smagsprøver, og vi så hvordan
man lavede bla. chokolade skildpadder, og vi så en video om kakaobønnen. Da vi skulle til at gå, fik vi en gavepose med chokoladesmagsprøver og andre ting Toms laver. Da vi kom hjem skulle dem
der ikke havde lavet deres mærker færdige, gøre dem færdige og resten skulle stable brande. Da dagen næsten var slut skulle vi have kylling, pasta og kødsovs til aftensmad og så ned og putte sove. Vi gik
tideligt i seng så vi kunne nå og snakke og lave S, P eller K, men næsten alle lå og sov inden kl. 11.00. GOD NAT!!!
Nu er det morgen og vi skal have havregrød og krydderboller til morgenmad. Efter vi havde spist skulle vi sætte julemarkedstelt op, og det
gik resten af dagen med, nu skal vi hjem.
Skrevet af: Emma, Eloïse, Katrine og Tenna ☺☺☺
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Molichs Corner Nytår 2013
KÆRE STENLÆNDERE OG ALLE ANDRE LALLEGLADE LÆSERE AF RULLEN!
Jeg har hermed overtaget Rullen, eller i hvert fald den del af den som
du sidder og læser nu. Hacket, om man vil. Overtaget. Erobret.
Et fantastisk år er gået. 2013 - hvilket år. Det er i januar vi kan gøre
status, tjekke resuméet for kapitlet 2013 i Stenlænderbogen og se om
vi har fået udrettet noget vi kan være stolte over.
Personligt vil jeg nok huske året som det år hvor både troppen og klanen kom på udlandstur til henholdsvis Island og Italien. Et liv som
spejder bærer frugt, og man kan høste det bedste af det bedste for alle
de år der er gået som mikro, mini og junior (og tropsspejder). Udlandsture er i hvert fald en af de ypperste oplevelser spejderlivet kan
tilbyde - og som klanspejder får man helt selvstændigt lov til at planlægge, udføre og evaluere. Vi bliver udviklet til voksne selvstændige
mennesker der kan klare sig i det virkelige liv - ganske som det er
meningen med spejderorganisationen.
'nough with the sugar sweet speech.
Ude på gården er der koldt. Måske fordi at man ikke har tag over hovedet når man står i gården. Dét må være målet for Stenlænderne
2014; halvtag over gården. Så kan spejderne også være meget mere
ude i al slags vejr!
Båltænding kan være sjovt med tændstikker og kvas til optænding.
Jeg ved det ikke, jeg har aldrig prøvet det. Ukrudtsbrænder og sprit
er bare mere effektivt, hvorfor dog spilde tid med tændstikker?
På julemarkedet lærte jeg en sjov leg for tre personer. Deltagerne stiller sig i en cirkel, og kigger ned. Én deltager starter. Denne person
skal nu hoppe, derefter skal personen til højre for hoppe, derefter den
næste osv. Den deltager der starter kan så enten råbe "SKIFT" eller
"DU HAR DEN". "SKIFT" betyder at retningen skifter, således at
den der står til venstre for den der sidst hoppede nu skal hoppe osv.
"DU HAR DEN" betyder at den der skal til at hoppe nu er
"starteren" som derefter dikterer hvornår man skal skifte retning, og
starter en ny runde hvis en deltager gør det forkert.
Prøv forresten ikke den leg derhjemme, den er yderst brandfarlig.
/mOLICH
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Program for januar
Mødedag torsdag kl. 19.00 - 20.30.

Torsdag

9.1.

Torsdag

16.1.

Noget på spil

Torsdag

23.1.

Spil op

Torsdag

30.1.

Spil smart

Husk afbud til din OL

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!
Tillykke med fødselsdagen til:
Mads den 12. januar
Thomas den 29. januar

Tambourhilsen
Orkesterlederen

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

12.1.

LOB-fest

Lørdag

18.1.

Gildeløb

Søndag

19.1.

Klatrekursus v. Kim

Søndag

26.1.

Klatrekursus v. Kim

Humpin´ and pumpin´ is all you need!
(citat: Arnold S)
God træning derude
;-? Johnny Madsen

Tillykke med fødselsdagen til:
Thomas den 29. januar

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

7.1.

Møde

Tirsdag

14.1.

Møde

Tirsdag

21.1.

Møde

Tirsdag

28.1.

Møde

Foreløbigt program med mulighed
for ændringer!

Tillykke med fødselsdagen til:
Camilla den 30. januar

Med spejderhilsen
Jeppe, Jesper,
og Carsten

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

Tirsdag

7.1.

Skræpmøde

Onsdag

8.1.

Patruljesærpræg og orientering

Onsdag

15.1.

Forberede madmøde og orientering

Onsdag

22.1.

Madmøde og udeliv

Onsdag

29.1.

Patruljesærpræg og orientering og udeliv

Tillykke med fødselsdagen til:
Magnus den 3. januar
Isabella den 26. januar
Lars den 29. januar

Med spejderhilsen
Junior-lederne

Program for januar

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

6.1.

Møde

Mandag

13.1.

Møde

Mandag

20.1.

Møde

Mandag

27.1.

Møde
Foreløbigt program med mulighed
for ændringer!

Med spejderhilsen
Minilederne

Program for
januar

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

6.1.

Bål og lege

Mandag

13.1.

Kimslege med de 5 sanser

Lørdag

18.1.

Gildeløb

Mandag

20.1.

Intet møde

Mandag

27.1.

1. hjælp

Tillykke med fødselsdagen:
Tobias den 1. januar

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

