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Stof til Februar-Rullen afleveres til:
Morten Frederiksen
eller Henrik Dixen Dausell
senest Mandag den 19. januar
(Marts-Rullen; 17. februar )

Bare et omslag
Hvad er et omslag? Flere vil påstå, at det er mange ting. Nu vil en nøje
sproglig fortolkning formentlig afdække, at så mange variationer er der heller ikke. Det hele udspringer af, at slå om.
Nu her midt i december kunne man nok godt ønske sig et omslag i vejret.
Eller i det mindste et varmt omslag til at holde fodkulden fra døren … eller
fødderne. Og vil man i den forbindelse kunne kalde et par solide blå uldsokker for egentlige omslag?
Og så er der det mere i vente.
Omslag kan selvfølgelig også være kolde, og så er de typisk af en mere vandig substans og kan bruges til at dulme smerter i led og hoved. Hvad man
egentlig bruger et grød-omslag til, må stå hen i det uvisse lidt endnu.
Men! Hvis dette skal have bare en snert af relevans for alle nærværende
kvalitetsprodukts ærede læsere (og ikke kun den trofaste), må det jo føre
frem til noget.
Og her er det interessant at bemærke sig, at også Rullen i bund og grund er
et omslag. Så kan det jo ikke undre, at vi vil hylde evnen til at slå om. Altså
følge nye veje når de gamle ikke længere, synes passende. Når de har udtjent deres funktion og er blevet lidt flossede i kanten og falmede i kuløren.
Sagt på en anden måde - Godt nytår!
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Nu var det jul igen…
Kære alle ved Stenlænderne!
Så er 2014 julemarkedet vel overstået. Igen i år en kæmpe succes, på
mange måder.
Vi tjente atter en masse penge til gode spejderoplevelser for Stenlændernes unge mennesker.
Vi fyldte julestemning i store mængder i alle de gæster, vi havde på
besøg, og vi slog alle rekorder i hygge…
Flere gæster, fra steder langt fra Stenløse, udtrykte uopfordret, at
”her er hygge og stemning og ikke kun et ønske om at hive penge ud
af folk!
Og med alle de parametre fyldt godt op, er jeg som formand glad for
at kunne sige TAK for et supergodt julemarked, og på gensyn til næste år.
TAK til alle for deres indsats, og for at få tingene til at ske. Ingen
kunne undværes, og dejligt at opleve at alle trækker samme vej for at
nå målene.
Rigtig god jul og et godt nytår til alle, og på gensyn til første møde i
det nye år.
Evaluering af julemarkedet torsdag den 8. januar kl. 19, et sted
på Maglevad
Julemarkedsknus Jette

Tak for kager!
Kære forældre og Perler!
Tusind, tusinde tak for de dejlige kager I bagte til Kaffestuen! Det er
vi meget glade for. Der var så stort et udvalg, så alle fik et dejligt
stykke kage, uhm!
Kaffestuehilsen
Hanne og Ole
3

En ren Spejdergård
Kære spejdere (… og spejderforældre)
Er du til hygge, god film og popcorn, med surroundsound, storskærm
og dybe behagelige lænestole i biografsalens mulm og mørke…
SÅ LÆS VIDERE…
Popcorn kan vi ikke hjælpe med! Men en god film – måske?!
Hvordan?
Det er såmænd ganske enkelt.
For kun 2 timer af jeres tid, en lørdag eller søndag eftermiddag, kan I
nu ”tjene” biografbilletter.
Som vi alle ved, er det vores/spejdernes ansvar at holde Maglevad
pæn og ren. For hinanden og for os selv, så vi kan nyde tiden på vores dejlige Spejdergård.
Derfor iværksætter vi nu en rengøringsordning.
Konceptet er det samme som Spildopperne, men i stedet for stendollars, belønner vi dig og din mor/far/ven eller veninde med en tur i
biografen.
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Tilmelding foregår efter ”først til mølle” princippet. Og vi skal bruge
2 hold á 2 personer, cirka hver anden måned i 2 timer til rengøring af
hovedhuset.
For 2015 gælder det lørdag eller søndag i følgende uger;
4 – 13 – 22 – 32 – 40 – 48
Jeg sender en reminder til jer på mail i ugen op til, hvorefter I internt
aftaler, hvem der henter/afleverer nøgle, samt dag og tidspunkt for
hvornår I vil mødes og gøre rent i løbet af weekenden.
Du/I kan tilmelde jer med navn, e-mail og telefon på tlf.nr 41 14 93
96 eller sende en e-mail til acenoerskov@gmail.com
Mange spejderhilsner
Ann-Charlotte E. Nørskov

Nye historier
Som mange sikkert ved, har vi fået to nye udstillinger i spejdermuseet. Til årets julemarked havde vi ”fernisering” over den lille udstilling – Stenlænderne i Udlandet, og den noget større – Pigespejdere –
spejderpiger.
Vi havde besøg af mikrospejderne midt i november, hvor de fik besøgt museet med de spændende aktiviteter, som vi efterhånden kan
bryste os af. Og næppe havde de sagt pænt farvel, før vi begyndte at
pille nogle af de gamle udstillinger ned. Det var slut med Spejdernes
Lejr 2012, Jamborees og Søspejdere i 100 år. Alle udstillinger havde
mindst været oppe i 2 år, og måtte lade pladsen for noget nyt og
spændende.
Som man nok kan regne ud, havde vi travlt. Alt skulle være klar til
Julemarkedet den 6. december. Så der blev hamret og savet, og der
blev tænkt kreative tanker. Et skole-verdenskort blev fremskaffet, og
ægte spejdermøbler til et patruljelokale dukkede op. Efterhånden tog
udstillingen form.
Sideløbende havde vi besøg af tre tidligere pigespejdere, som blev interviewet, så vi havde basis for udstillingstekster og –ideer. Så det var
bare med at få skrevet plancher og fundet sjove effekter i arkivet. Og
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det lykkedes. Sidste hånd
blev lagt fredag aften og
lørdag morgen, men alt
var klart, da julemarkedet
blev skudt i gang.
På den måde er det nu muligt at fordybe sig i spændende historier om ”Jazz
for scouts” eller hvad der
skulle til for at få duelighedstegnet ”StoppeLappe”.
Og hvis udlængslen bliver
for stor, vil du også kunne
finde inspiration i 122 rejser til udlandet som spejdere fra Stenløse har foretaget. Alle kontinenter er repræsenteret – fra Peru til Australien og Ghana og Södertälje.
Skulle du have fået lyst til at besøge museet og høre nærmere om de
mange oplevelser, så skriv en mail til
spejdermuseet@stenlanderne.dk
eller kig forbi, når vi har åbent. Næste gang er til grupperådsmødet i
februar.
Stor museumshilsen
Morten

Uanede muligheder
Stenlænderne skal have ny ledelse.
Til grupperådsmødet (generalforsamlingen) i februar måned træder
både bestyrelsesformanden Thomas Nord-Larsen og gruppeleder Anders Velsboe tilbage.
Begge har gennem en periode sat linjen for Stenlændernes gruppe og
ydet en fin indsats for at få tingene til at løbe rundt. Og begge vil helt
sikkert blive takket behørigt på mødet.
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Men nu kommer du ind i billedet, for der skal selvfølgelig nye folk
på posterne.
Gruppelederen er chef for alle lederne på Maglevad. Han eller hun
sørger for at koordinere spejderarbejdet, så lederne finder en rød tråd
fra yngste familiespejder til ældste senior. Et solidt kendskab til spejderbevægelsen er bestemt ingen ulempe, men ellers er der masser af
gode og solide støtter at få hjælp fra.
Formanden er - formand. Dvs. leder af bestyrelsen, der står for driften af ”foreningen Stenlænderne”. I bestyrelsen sidder der ”civile”
forældrerepræsentanter og ”uniformerede” leder- og spejderrepræsentanter. Alle har deres funktioner og gør et stort arbejde i forskellige
udvalg og arbejdsopgaver.
Men formanden tegner butikken, og er med til at sætte kursen, i et
meget nært samarbejde med gruppelederen og den øvrige bestyrelse.
Hvis man også har gode ideer, er det bestemt ingen skade til.
Så glæd dig allerede nu til grupperådsmødet.
Udover at høre om Stenlændernes ve
og vel, økonomi og fremtidsplaner, har du altså
også en helt unik chance for personlig udvikling, ved at stille op til
en af disse poster.
Nu hvor din interesse
helt sikkert er vakt, vil
vi foreslå, at du tager
en uforpligtende kontakt til enten Thomas
eller Anders for at høre
mere til indholdet af
jobbet, der selvfølgelig
bærer lønnen i sig selv.
Du må hellere skynde
dig - der kan jo komme
til kampvalg...
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SPIREN
FAMILIESPEJD

Program for januar og februar
Søndag

18.1.

Forhindringsbane + Parkour
Vi bygger og leger

Søndag

15.2.

Fastelavn
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Program for januar
Mødedag torsdag kl. 19.00 - 20.30.

Torsdag

8.1.

Spil

Torsdag

15.1.

Spil

Torsdag

22.1.

Spil

Torsdag

22.1.

Spil

Husk afbud til din OL

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

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

6.1.

Møde

Tirsdag

13.1.

Møde

Tirsdag

20.1.

Møde

Tirsdag

27.1.

Møde

GAAAAAAAAAB ...

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

6.1.

Idégenerering
+ halvårsprogram

Tirsdag

13.1.

Møde

Tirsdag

20.1.

Møde

Tirsdag

27.1.

Møde

Tillykke med fødselsdagen til:
Magnus den 3. januar
Camilla den 30. januar

Med spejderhilsen
Tropslederne

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

7.1.

Møde

Onsdag

14.1.

Møde

Onsdag

21.1.

Møde

Onsdag

28.1.

Møde

Tillykke med fødselsdagen til:
Isabella den 26. januar

Med spejderhilsen
Juniorlederne

Program for december

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

Mandag

5.1.

Bål, lys og lygter

Mandag

12.1.

Knob

Mandag

19.1.

Leg og drama

Mandag

26.1.

Leg og drama

Tillykke med fødselsdagen til:
Jens den 30. januar

Med spejderhilsen
Minilederne

Program for
januar

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

5.1.

Velkommen tilbage møde

Mandag

12.1.

Forløbsmærke ”Udeliv Basis” 1

Mandag

19.1.

Forløbsmærke ”Udeliv Basis” 2

Mandag

26.1.

Forløbsmærke ”Udeliv Basis” 3

Søndag

1.2.

Vi skal på vores årlige skøjtetur med forældre. Information følger.

Tillykke med fødselsdagen:
Tobias den 1. januar

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

