Sommer 2014

Stof til Sommer-Rullen afleveres til:
Morten Frederiksen
eller Henrik Dixen Dausell
senest Mandag den 11. august
(Oktober-Rullen; 8. september)

10 år er også længe
Tid er relativt. Sikke noget vås, vil naturvidenskabeligt indstillede personer
øjeblikkeligt udbryde. Tid er eksakt og kan måles med atomure og schweiziske kronometre.
Meget muligt siger vi så, men det opleves godt nok forskelligt. 10 sekunder
kan for eksempel føles som en evighed, hvis man venter på grønt lys i fodgængerfeltet, men har man kun samme tid til at skrive en skoleopgave færdig, kan man godt føle sig lidt presset.
Det samme gælder 10 år. For nogle er det et helt liv. For andre er det for et
øjeblik siden, og som tiden dog går, og man kan slet ikke følge med…
For 10 år siden så verden meget anderledes ud. Prøv i en tænksom stund, at
bruge 10 sekunder på at tænke 10 år tilbage. Hvad lavede du da? Hvem
kendte du, og er der nogle du savner? Er der kommet andre til, som beriger
dit liv? Og måske passer på dig?
Mærk dig den følelse, og tænk på, at om 10 år, er det nu, du tænker tilbage
til. Så pas godt på øjeblikket, og alle de andre øjeblikke. De kommer ikke
igen, og kan ikke genskabes.
Og så tror vi på, at der kommer en dejlig lang sommer. Relativt set.
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Stafet for livet
Nu er det snart tid igen! ”Stafet for livet” er et årligt arrangement, som
foregår d. 14.-15. juni i år. Det bliver afholdt af en gruppe frivillige for
Kræftens Bekæmpelse. Det gælder selvfølgelig om at samle så mange
penge ind som muligt, og det går ubeskåret til Kræftens Bekæmpelse.
Stenlænderne har igen i år tilmeldt et hold og håber, vi
kan bidrage med lige så meget som sidste år. Det håber vi
sker ved, at der er så mange som muligt, der dukker op.
Der vil snart komme en invitation, hvoraf det vil fremgå, at det selvfølgelig er en weekeend-tur for børnene, men at forældre er velkomne, og derfor kan man sagtens melde sig på holdet - både mor, far og
bedsteforældre. Det kan allerede gøres nu ved at gå ind på ”Stafet for
livet, Egedals” hjemmeside og melde sig på holdet ”Stenlænderne”.
Vores bidrag til hele arrangementet er, udover et engageret hold, et
kæmpe bål midt på pladsen, hvor man kan lave snobrød. Og så håber
vi, at der er nok tilmeldte til at lave nogle sjove rafteprojekter. Rafteprojekter er sjovest, hvis vi er mange, så derfor må man også gerne
melde sig til, hvis man brænder for at lave et rafteprojekt.
Invitationen kommer som sagt om lidt, så sæt et kryds i kalenderen
og kig med på hjemmesiden!
Spejderknus Anna

Sankt Hans på Maglevad
Også i år fejrer vi Sankt Hans på Maglevad. Alle, såvel store som
små, er velkomne!
Inden bålet er der mulighed for at nyde sin medbragte mad. Grillen er
klar kl. 18:30. Der kan dog købes pølser og brød til grillen. Ligeledes kan der købes salat og drikkevarer til sædvanlige rimelige priser.
Bålet tændes ca. kl. 20:30. Båltaler i år er i skrivende stund ikke fundet, men vil blive opdateret på Stenlændernes hjemmeside, så snart
det lader sig gøre. Under arrangementet vil spejderne stå for forskellige aktiviteter for børn og barnlige sjæle.
Vi glæder os til at se jer alle sammen!
Sankt Hans udvalget
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Farvel til Ole
En af Stenlændernes helt store venner er her ikke mere!
Ole Vistisen er død af cancer, og Maglevads vicevært og byggeholdets faste støtte er væk.
På redaktionen husker vi Ole med stor
glæde. Hvad Meyer var for Huset på
Christianshavn, var Ole i den grad for
Spejdergården. Som Meyer var Ole
der med sin kost og hammer. Han fixede ting og sørgede i mange år ihærdigt for, at Maglevad var et rart sted at
komme.
Vi er mange, der vil komme til at savne Ole, men vi er sikre på, at der hvor
han er nu, er der allerede gang i værktøjet.
Tak Ole.
red.

Drømme
Har du også drømme? (aka den nye rengøringsplan)
Har du lyst til at komme i biografen en gang om måneden? Måske
hver anden eller tredje? Drømmer du dig også væk fra arbejdet og
skolens trummerum for at sidde i en biografsal?
SÅ KOM OG GØR RENT!
Ja, det lyder måske ikke som det sjoveste, men det er en
lille indsats for en biografbillet. Der er blevet udarbejdet
en rengøringsplan, der vil gøre det nemt og overskueligt.
Udover at du får noget ud af det, vil Maglevad også blive
et renere og derfor behageligere sted at være!
Hvis du er interesseret, så følg godt med på hjemmesiden, hvor der
vil blive lagt informationer op.
Spejderhilsen Anna
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Kære Stenlændere og forældre
Jeg vil benytte dette nummer af Rullen til at ønske jer alle en god
sommer og nogle gode sommerlejre ikke mindst! Den kommende
spejdersæson bliver spændende på mange måder, fordi den byder på
store ændringer på ledersiden, og en rivende udvikling af Tambourkorpset med Thomas Fremlev i spidsen.
I troppen vil Jeppe og Jesper give stafetten videre til Ulf, der er en af
vores mest ihærdige klanspejdere, og til Rikke, der i et par år har
gjort det fantastisk som minileder, og sideløbende har arrangeret
PLAN-kurser for tropsspejdere.
I juniorgrenen forbliver "den hårde kerne" bestående af Kim og Lisbeth assisteret af Jess og Andreas, men vi har vi måtte sige farvel til
Lars. Vi forventer ca. 24 aktive juniorspejdere efter sommerferien, så
en ekstra juniorassistent vil være yderst velkommen.
Hos minierne holder Anna skansen, mens "de gamle" miniledere
(Rikke og Jacob) tilgår hhv. tropsledelsen og gruppeledelsen, så her
er behovet for tilgang af nye ledere lidt mere presserende.
Hos mikrogrenen glæder Stenni sig ligeledes til at tage imod 2-3 nye
lederkolleger, sammen med Christian og Tenna.
Alt i alt leder dette frem til, at vi fortsat mangler at besætte omkring
6 lederposter, for at vi kan løse vores opgave tilfredsstillende efter
sommerferien, og ikke bliver nødt til at begrænse optaget i de mindste
grene yderligere.
Der er ikke umiddelbart grundlag for besætte alle pladserne indenfor
egne rækker, og derfor er der således i den kommende sæson et stort
behov for, at nogle flere fra forældregruppen træder ind i ledergruppen, og hjælper med at opfylde vores målsætning om fortsat, at udvikle børn og unge til vågne og selvstændige mennesker.
Hermed min opfordring til forældre og andre interesserede:
Indtræd i ledergruppen og bliv del af et fællesskab, som vil give dig
rig mulighed for personlig kompetenceudvikling, samtidig med du bidrager til at gøre verden til et bedre sted!
Spejderhilsen
Gruppeleder Anders
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Familiespejd
Kære forældre til børn i før-spejderalderen (0-6 år).
Vi arbejder i øjeblikket på at udvikle et tilbud om Familiespejd hos
Stenlænderne. De formelle og organisatoriske rammer vil blive udarbejdet i den kommende tid. Det eneste, der ligger nogenlunde fast på
nuværende tidspunkt er, at vi regner med at mødes ca. en gang om
måneden, fx en søndag formiddag, hvor du vil få mulighed for at deltage i aktiviteter, der smager af spejder - sammen med dit barn! Projektet forventes at gå i luften umiddelbart efter sommerferien.
På vegne af den endnu ikke helt færdigkonstituerede familiespejderarbejdsgruppe!
Spejderhilsen Gruppeleder Anders

Familielejr
Super hyggelig familielejr for alle spejdere og deres familier. Hvis du
ikke allerede har sat kryds i kalenderen, så skynd dig - så du ikke går
glip af årets hyggelige familielejr hos spejderne.
Det finder sted i weekenden 23.-24. august 2014. Der vil dog være
mulighed for hygge og overnatning allerede fra fredag aften
d. 22. august.
Er du i tvivl om, det er lidt for
spejderagtigt for dine forældre
og søskende, så fortvivl ikke...
Du kan berolige dem med,
at det både er muligt at sove i rigtige senge/køjer eller i medbragt telt. Der
er masser af tid til hygge og vi skal ikke vandre.
Vil du vide mere, er du velkommen til at kontakte Jeanette, som er
tovholder på familielejren. Du kan fange hende på tlf. 20 95 29 64.
Invitationen følger inden maj måneds udgang og vil både være at finde i papirform og på Stenlænderne hjemmeside.
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Vi håber at se rigtig mange både nye og gamle spejdere. Vel mødt!
På vegne af familielejrudvalget
Jeanette Sjølin

Skræptur til Kullen
Vi glædede os helt vildt til at komme af sted, og det var en rigtig sjov
tur i bilen. Der var hyggeligt, der hvor vi skulle sove.
Fredag aften havde vi hygge, spiste, fik udleveret hjelme og klatreseler. Aftensmaden smagte godt og kagen var også god.
Lørdag morgen startede vi med nogle aktiviteter. Den første var
"kend din citron" hvor alle fik en makker og de skulle så finde en bestemt citron med bind for øjnene. Her lærte vi om samarbejde, lytte
til hinanden og blive enige om tingene.
Så gik turen til Kullens klipper, hvor der blev klatret - både på de lave klipper ved vandet og på de høje som krævede sele, hjelm og tov.
Mange fik overskredet deres grænser, og lærte at stole på andre. Der
var heppekor, som virkelig fik bevist at de vidste hvad anerkendelse
og opmuntring betød.
Lørdag aften inden maden nåede vi endnu en leg, hvor vi skulle samarbejde om at komme gennem et minefelt.
Søndag efter den dejlige morgenmad med havregrød og boller nåede
vi så til den sidste leg. Vi skulle bygge en lego-figur, men der var
kun én i gruppen, som måtte se billedet. Hun skulle så fortælle de andre, hvor brikkerne skulle sidde. Vi lærte, at det ikke altid er nemt at
få sagt tingene, så alle forstår det. Vi kunne genkende det fra den undervisning vi havde fået af Jakob på et skræpmøde.
Så gik turen til skoven, hvor vi gik hele vejen ned af nordsiden på
Kullen. Da vi nåede vandet, var der et kæmpe stort kunstværk bygget
af drivtømmer. Man kunne klatre rundt i de mange tårne. Efter en
(for nogle) anstrengende tur tilbage til bilerne, fik vi frokost og så
skulle vi mod færgen så vi kunne komme hjem.
Turen var lærerig, skør, sjov, solrig, "venskabs-skabende", lidt våd,
hyggelig, grænseoverskridende, og helt fantastisk.
Fortalt af Laura, Nora Lilli, Michala og Simon
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Tak til redaktionen!
Rullen fejrer med denne udgivelse en slags jubilæum (hvilket de også
højst sandsynligt selv vil gøre opmærksom på et andet sted i bladet).
Der er med dette eksemplar blevet udgivet intet mindre end 200 Ruller af den nuværende redaktion!
På gruppens vegne vil jeg derfor benytte lejligheden til at rette en stor
tak til redaktionsmedlemmerne: Morten Frederiksen og Henrik Dixen
Dausell, for det ihærdige, tålmodige og stabile arbejde med at sammensætte og skrive vores medlemsblad.
Spejderhilsen Anders
Gruppeleder

Uddannelsesmarked forår 2014
Til dem af jer, der allerede tænker, at dette indlæg ser meget langt
ud, kan jeg sige, at det blot skyldes min begejstring for arrangementet. Ork at læse det, hvis du vil vide, hvad der kan give lederbegejstring!
En af Stenlændernes målsætninger i årets udviklingsplan lyder således: Minimum en tredjedel af alle ledere og bestyrelsesmedlemmer tilmelder sig minimum ét kursus i 2014.
Det har Ulf, Jens og jeg gjort noget ved allerede. Vi tog en lynhurtig
beslutning om at tage på Uddannelsesmarked på Næsbycentret i
weekenden 26. - 27. april. Til dem, der tænker: ”Uddannelsesmarked
– hvad var det nu liiiige, det var?”, så kan jeg da komme med en kort
forklaring: Uddannelsesmarked er et tilbagevendende, rullende modulmarked.
Der er tre gange om året et team på otte mand og et stort antal instruktører, der stiller op for at give alle landets ledere, bestyrelsesmedlemmer og seniorer de bedste muligheder for at udvide deres viden indenfor lige præcis den del af spejderverdenen, som de synes er
interessant og/eller synes, de mangler viden om. Det finder sted om
vinteren (som regel på Fyn), om foråret (som regel på Sjælland) og i
efteråret (som regel i Jylland), så alle kan være med uanset geografisk
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placering. Uddannelsesmarkedet er et udvalg under DDS Uddannelse,
som blandt andet også står for de populære PLan-, PUF- og SPARKkurser.
Her kommer så min oplevelse af Uddannelsesmarked denne gang:
Humøret var højt og vejret var med os, da vi ankom til Næsbycentret
en halv time inden modulerne startede lørdag morgen. Hele området
summede af forventning og gensynsglæde. Vi startede dagen med en
klassisk flaghejsning efterfulgt af hvad, der åbenbart er en traditionel
morgensang på uddannelsesmarkederne, anført af den energiske
”infotrunte” Lisette.
Ulf og jeg daffede derpå videre til vores første modul: Mad på trangia
1, som viste sig at være et modul mere møntet på de ledere, som aldrig havde set en trangia før, men vi fik da lavet nogle drøngode pandekager og tog med os, at et gasblus til sådan en fætter er en mere
end fremragende idé. Vi har hørt rygter om at Stenlænderne allerede
ejer et par af disse vidundere, som vi glæder os til at tage i brug.
Jens var på modulet Læringsstile basis, som han sikkert kan fortælle
mange røverhistorier om. Jeg så ham i hvert fald gå gennem lejren
med bind for øjnene i en lang ”orm” af mennesker. Efter en kort kaffepause fordelte vi os på forskellige moduler.
Ulf kan fortælle jer om det modul, han deltog i og som omhandlede
fænomenet ”adventurespejd”, og jeg kan ærlig talt ikke huske, hvilket
modul Jens gik ud til.
Men jeg vil kort fortælle om det modul, jeg deltog på, som var knob og
besnøringer 2. Ja, den er god nok. Jeg
tænkte, man altid kan blive bedre til de
helt basale spejderfærdigheder også. Jeg
lærte blandt andet dobbelt pælestik,
trompetstik og at binde et ottetalsknob
med én hånd(!). Jeg fik også et par fif
til, hvordan man rent faktisk kan skrue
et 10-minutterstårn sammen på under
ti minutter, ved at benytte nogle lidt
alternative, men ret effektive
”besnøringer”.
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Efter frokost var det desværre tid for mig til et indemodul, på trods af
at vejret forsøgte at overbevise mig om, at et frimodul var på sin
plads. Jeg var dog langt fra skuffet over modulet, som heldigvis også
bød på en masse walk and talk, så man alligevel fik mulighed for at
nyde solen.
Modulet handlede om den røde tråd i spejderarbejdet og det føltes
fedt, at kunne byde ind med, at vi hos Stenlænderne er i fuld gang og
på rette vej med vores røde tråd. Det var også meget spændende at
høre, hvordan andre grupper rundt omkring i landet håndterer begrebet rød tråd og hvor forskelligt vi inddeler, hvad de forskellige grene
skal kunne, når de rykker op.
Eftermiddagens andet modul stod på erfaringsudveksling, og Ulf og
jeg valgte at gå med i gruppen med tropsledere, til trods for vi ikke
helt har overtaget tjansen endnu. Selvom vi ikke havde en hel masse
erfaringer at byde ind med, var det godt at høre om andres og at få
netværket lidt.
Aftenen stod på et lækkert måltid bragt til os af Madholdet. Jeg indtog det af tallerken og bestik venligst udlånt af mine to medkursister
fra Stenlænderne. Stor ros til dem for at have taget rigeligt bestik
med, når nu undertegnede have overset den detalje i deltagerbrevet!
Efterfølgende fik vi besøg fra korpsledelsen, som gav et kort oplæg
og bad os vurdere, hvad vi hver især synes er gode buzz words i arbejdet med DDS’ kommende udviklingsplan. Oplægget blev efterfulgt
af et indslag fra en, som havde lavet noget spejderarbejde på et spejdercenter i Indien.
Efter lækker natmad og en skøn overnatning i shelter med udsigt over
søen, stod Ulf og jeg op til endnu to moduler. Jens var taget hjem efter oplæggene lørdag aften. Ulf tog til moduler omkring at få flere til
gruppen og om fundraising og jeg tog moduler om hhv. evaluering
med børn og læringsstile i praksis.
Det første modul gav en god indsigt i, hvad evaluering er, og hvordan
man bruger det med sine spejdere i alle aldre. Desværre for både mig
og instruktøren, vidste jeg allerede en hel del om evaluering i forvejen, så jeg tog ikke så meget nyt med hjem fra det modul. Det andet
modul var en hel bunke praktiske øvelser, som henvendte sig til de
forskellige læringsstile/repræsentationssystemer (visuel, auditiv, ki10

næstetisk og auditiv digital), samt en masse erfaringsudveksling om
emnet. Afslutningsvis spillede vi et spil omkring det, hvor man fik
afprøvet og diskuteret sin viden om læringsstile.
Efter en god weekend var der heldigvis en venlig sjæl, der ville køre
os et godt stykke mod hjem, så vi ikke behøvede at tage toget, når nu
bilen var kørt om lørdagen.
Som afsluttende kommentar vil jeg bare sige, at jeg allerede glæder
mig utroligt meget til at deltage i efterårets uddannelsesmarked sammen med mange flere af Stenlændernes ledere, bestyrelsesmedlemmer
og seniorer.
Med venlig spejderhilsen
Rikke, en begejstret leder

Et afsluttende indlæg om os selv
Som vores kære gruppeleder så profetisk har forudset, vil vi ikke
undlade denne sidste lejlighed for at hylde os selv i anledning af det
tilstundende jubilæum.
Den Rulle som du sidder med i hænderne er nummer 200, der er passeret gennem redaktionens altid kritiske blik og krav om kvalitet.
Nogle (typisk os selv) har stedse omtalt Rullen som
”kvalitetsproduktet” og vi håber da, at den igennem tiderne har bragt
såvel oplysning som underholdning ud i de små hjem.
Som vores programerklæring lød i det første nummer og har lydt
jævnligt siden er det vores opfattelse, at selve Rullens berettigelse ligger i at blive brugt og læst.
Det er derfor også med let skjult fornøjelse, at vi kan præsentere så
fuldfed en Rulle denne gang, med mange sprudlende og skønne indlæg af enhver slags.
Vi takker for den flid der er blevet lagt for dagen
- det tegner godt for de næste 20 år.
red.
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Åbent redaktionsmøde
I lighed med hvad der hændte for 10 år siden, vil redaktionen i anledning af vores 20 års jubilæum gerne invitere alle til åbent redaktionsmøde på adressen
Vanløse Alle 45A, Vanløse
Søndag den 24. august kl. 13-15
Man vil ved den lejlighed få en unik mulighed for at opleve en arbejdende redaktion, og minutiøst kunne følge med i frembringelsen af
Rulle nr. 201, mens der kommes med opmuntrende tilråb.
Som en særlig begunstigelse, vil det også være muligt selv at bidrage
til Rullens skabelse denne dag, da der vil være opstillede op til flere
computere, ligesom blyant og papir vil være lagt frem til dem, der
ikke måtte være helt trygge ved al den nymodens elektronik.
Dagens helt
store clou vil
indtræffe, når
Johnny Madsen
vil afsynge sin
hyldestsang nr.
2 til Rullen. Og
ja, det er dén
Johnny Madsen.
Dette højdepunkt vil afløses af Molich, der i et hjørne vil læse op af
sine samlede betragtninger over livets tildragelser. I tilfælde af at han
er ude og rejse, vil dette punkt udgå.
Tilmelding er ikke nødvendig, men vi håber at se rigtig mange, herunder vores trofaste læser (medmindre, han skal ud og dække en fodboldkamp i Sjællandsserien…)
Selve redaktionsmødet forventes afsluttet ca. kl. 15, hvor de sidste
gæster høfligt, men bestemt vil blive anmodet om at fortrække, alternativt underskrive en kontrakt om at redigere Rullen de næste 20 år…
Vi ses!
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Program for sommer
Mødedag torsdag kl. 19.00 - 20.30.

Torsdag Mandag

29.5.
1.6.

Husk afbud til din OL

Mikrostævne

Torsdag

5.6.

Instruktion (Gode venner) / Bladspil /
Marchtræning

Torsdag

12.6

Instruktion (Gode venner) / Sammenspil
(Drunken) / Sammenspil (Gode venner,
gåsegang)

Torsdag

19.6.

Instruktion (Gode venner)/ Bladspil / Instruktion

Torsdag

26.6.

Instruktion / Tattoo

Tillykke med fødselsdagen til:
Andreas den 2. august
Jonas den 4. august
Mirjam den 23. august
Anders den 24. august

Tambourhilsen
Orkesterlederne

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

3.6.

Gåmøde med Ulf

Tirsdag

10.6.

Lørdag Søndag

14.6.
15.6.

Stafet for Livet

Tirsdag

17.6.

Fællesklanmøde med fastelavn (Kathrine)

Torsdag

19.6.

Bestyrelsesmøde 18.30 - 20.30

Tirsdag

24.6.

Afskedsfest med den legendariske Molich
kl. 10.00-12.00

Mandag Søndag

7.7.
13.7.

19.00 Ledermøde
19.00 Sommerlejrmøde (Anna)

Kollektiv: Projekt seniorhytte

Yarn bombing!

Tillykke med fødselsdagen til:
Mathias den 14. juni
Morten den 1. juli
Kathrine den 13. august

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

3.6.

Trangiamøde (Mia)

Tirsdag

10.6.

Byg en båd (Lederne)

Tirsdag

17.6.

Byg en båd (Lederne)

Lørdag Lørdag

19.7.
26.7.

Sommerlejr. Kano- og skinnecykeltur i sverige (Lederne)

Tillykke med fødselsdagen til:
Cecilia den 11. juli
Jasmin den 13. august
Lars den 24. august

Med spejderhilsen
Jeppe og Jesper,

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

29.5.
1.6.

PUF-kursus for 3-års juniorer

Mandag

2.6.

Skræp: Anerkendelse, konflikthåndtering, personligheder

Onsdag

4.6.

Udeliv / Lave stole

Onsdag

11.6.

Forberede madmøde / pakke til forårstur

Fredag Søndag

13.6.
15.6.

Forårstur

Mandag

16.6.

Skræp: Lave møde for de minier, der rykker op

Onsdag

18.6.

Madmøde / pakke til sommerlejr

Uge 27

Sommerlejr

Onsdag

20.8.

Billeder og hygge

Mandag

25.8.

Oprykning

Onsdag

27.8.

Velkommen til de nye

Tillykke med fødselsdagen til:
Bjarke den 1. juli
Norah den 3. juli
Silja den 14. juli
Freya den 16. juli
Michala den 3. august
Lisbeth den 13. august
Emilia den 21. august

Med spejderhilsen
Junior-lederne

Program for sommer

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

2.6.

Besøg fra juniorerne

Mandag

9.6.

Telt

Lørdag Søndag

14.6.
15.6.

Stafet for Livet

Mandag

16.6.

Intet møde

Mandag

23.6.

Afslutning, årsstjerner og Sankt Hans

Mandag Lørdag

7.7.
12.7.

Sommerlejr på Næsby-centeret

Mandag

18.8.

Velkommen tilbage efter sommerferien

Lørdag Søndag

23.8.
24.8.

Familielejr

Mandag

25.8.

Oprykning

Tillykke med fødselsdagen til:
Ditte den 3. juni
Jacob den 16. juni
Jeff den 5. august
Isabella den 12. august
Mikkel den 28. august
Valdemar den 31. august

Med spejderhilsen
Minilederne

Program for
sommer

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

2.6.

De Mikroer, der skal rykke op efter sommerferien besøger minierne. Det er de mikroer der skal i 2. klasse efter ferien!

Mandag

9.6.

Pinse - Intet møde

Mandag

16.6.

Hygge og bål

Mandag

23.6.

Sankt Hans. Der er ikke mikromøde, men
Sankt Hans på Maglevad for alle i familien
Sommerferie - God sommer!

Mandag

18.8.

Leg, hygge og farvel til de mikroer, der skal
rykke op

Mandag

25.8.

Oprykning

Tillykke med fødselsdagen:

Pernille den 29. juni
Marius den 1. juli
Emil den 23. juli
Frederikke den 30. august
Noah den 30. august
Simon den 30. august

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

