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En stor fætter
Her på redaktionen af det nærværende kvalitetsprodukt sker det af og til, at
vi får trang til at diskutere forskellige aspekter af livets alvor. Og det kan så
hænde, at vi kører ud ad et sidespor. Dvs. det gør vi som regel.
Når vi så har vrøvlet længe og inderligt og bekræftet hinanden i ”at det er
også for galt” og ”nu står verden ikke længere”, hænder det, at vi kommer
tilbage på sporet med et usandsynligt klarsyn.
En sådan erkendelse er god at have. Men hvis ikke man deler den med andre, men blot holder sin viden for sig selv, er det fattigt og ikke-udviklende.
Populært er det i arbejdssammenhæng med såkaldt ”vidensdeling”! Og det
kan bruges som løftestang for både kontorlandskaber og erfa-møder.
Men det kunne også blot være, at du husker at tale med andre om dine tanker, overvejelser og ideer. Og du vil opdage, at ikke sjældent formerer tankerne sig og bliver større og finere og mere gennemtænkte på den måde.
Og ellers har du bare haft fornøjelsen af godt selskab så længe det varede...

MAGLEVAD:
Spejdergården Maglevad
Dam Holme 4
3660 Stenløse
UDLÅN AF MAGLEVAD:
Jette Velsboe
udlaan@stenlanderne.dk
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Maglevad Julemarked
Sikken voldsom trængsel og alarm,

Juleweekend, o hvor er du sød,

det er koldt, og man må gå sig varm.

så skal alle folk ha' pølsebrød,

Klokken 10 præcis, vort markedet tændes alt

æbleskiven bliver flittigt vendt,

det skal være morgen med gevalt.

andestegen er til vinderen sendt.

Midt på gården sælges træ'r og ”brugt”,

Luciapigerne er også klar,

se vor kagestue, hvor den stråler smukt!

Se hvor de synger fint og rart,

præmier kan man få i masse vis,

Nisserne er ikke helt i skjul,

tænk det sker just her i dagevis.

nu kan det nemlig blive jul.

Vis, Vis, Vis, Vis, Vis, Vis,

Jul, jul, jul, jul, jul, jul,

tænk det sker just her i dagevis,

Nu kan det nemlig blive jul,

Vis, Vis, Vis, Vis, Vis,

jul, jul, jul, jul, jul,

tænk det sker just her i dagevis!

nu kan det nemlig blive jul
Spejderhilsen
Emilia - Senior

Påsken står for døren…
Så er julen desværre overstået og nytåret er skudt i gang, men græd
ikke! Det er jo snart forår! Den bedste tid på året, hvor alle dyreungerne kommer frem, vintergækkerne titter frem fra sneen og fuglene
vender tilbage til dejlige Danmark. Jeg elsker personligt selv forår,
da man kan komme ud i skovene og dufte til de dejlige nye skud og
blade, som folder sig ud og dækker de nøgne triste træer.
Og det vigtigste af det hele! Påske er på vej, så husk at lave masser af
gækkebreve til dine venner og familie, så du kan snyde dem til at give dig et påskeæg! :P
Forårs hilsner
Emilia - Senior
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Julemarked
Vi kom til Maglevad og gjorde boden klar.
Vi stod i troppens bod, som hed Troppens ballon bod. Man skulle kaste pile efter balloner.
Derefter gik de personer til boden, som var færdige med at sætte bod
op. Vi andre hjalp til, så de ikke fik problemer.
Det gik dagen egentlig med, men da vi skulle overnatte på Spejdergården for at passe på tingene, skulle vi bare hygge os og vi slappede
af og så film.
Da vi vågnede, skulle vi have noget morgenmad og pakke sammen.
Da vi havde pakket sammen, gik vi ud til vores bod og så gik dagen
som i går.
Spejderhilsen Rasmus trop

Troppens indlæg om PLan 2017
Hej
Jeg var på PLan i efterårsferien. Det var PLan Mystifik.
Vi var på skræmmeløb og fik god mad. Der var redneck-dag og markedsdag.
Der var også fest den sidste dag, hvor jeg var god til at være bænkevarmer. Jeg havde en god vejleder. Kan anbefales.
Spejderhilsen August

Jeg var på PLan Explorado. Det var sjovt. Vi hyggede og vi fik god
mad.
Vi var på mange hejk. Det var sjovt. Vi sejlede i kano. Og vi festede
den sidste nat.
Vi skar i et grisehjerte.
Spejderhilsen Simon
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Jeg var på PLan Assenbæk og det var en lærerig tur, men jeg syntes
ikke, at det var vildt sjovt. Jeg mødte ikke nogen, der rigtig
”svingede” med mig.
Der var mange sjove og søde personer og der var en spændende tur
med Hike og at man skulle klare sig selv.
Der var en aktivitet, som jeg syntes var sjov. Vi fik et navn fra Stratego og jeg blev kun dræbt to gange og jeg dræbte seks. Reglerne
var, at hele lejren blev delt op i to hold, og så skulle vi ”invadere”
det andet holds base. Vi vandt. ☆

Vi holdt en fest til sidst, hvor halvdelen dansede og resten sad og kiggede ud i luften. Til sidst gik alle i seng, men nogle fik dog en kæreste eller to på den aften.
Vi sov i luksusbivuak og blev vækket med musik. Vi spiste holdaftensmad og vaskede næsten aldrig op.
Mit team hed Adamsens Minions, fordi vi havde gule tørklæder.
Spejderhilsen
Rebecca
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Hej allesammen! Og velkommen til endnu et stjerneindlæg af den berømte Jonathan!!! Slut!!!!! ;-D
P.S Jeg mangler, at skrive mit indlæg! 3D
Julen er fyldt med glæder. Julen er nemlig den tid på året, hvor at
man fejrer jul og der hvor man tjener monetos på julemarked og man
kan julehygge med venner og familien.
Tak fordi du læste med i endnu et hæsblæsende afsnit af Jonathans
version af historien! Jeg håber, du nød dette indlæg, fordi man skal
nyde ting ;)
God jul allesammen og må I nyde julen og have det godt. Det var det
for denne gang, fordi der er ikke mere plads på papiret.
(P.S er skrevet under tvang)
Spejderhilsen Jonathan

Jeg har været på PLan Plex og det var virkelig sjovt.
Jeg fik to virkelig gode venner, Jakob og Ida, som jeg stadig skriver
med. Men det værste var den sidste dag, hvor alle græd, da vi skulle
sige farvel. Jeg er sikker på, at jeg vil komme på PLan næste gang.
Spejderhilsen Ditte

Plan Mystifik
Det var sjovt, fordi der var mange ting, som var sjove. God mad. Så
jeg vil anbefale det.
Spejderhilsen William

Hej alle sammen
Jeg vil fortælle om det Plan, jeg var på. Det var megasjovt og hyggelig.
Det var alt fra Andreas’ vagt.
Spejderhilsen Andreas
6

Kære alle
GODT NYTÅR og Tusind tak for jeres indsats i 2017!
2018 er i gang og det bliver igen et år med mange spændende oplevelser for store og små bl.a. er der vores egen sommerlejr som går til
Thurøbund. Tilmeldingen er åben !
Dette års Grupperådsmøde bliver den 25. februar og i år bliver det
uden for Maglevad. Mere info når indkaldelse bliver sendt ud.
Formandshilsen fra
Jan Wiik

Sommerlejr 2018
Kære alle spejdere
Sommerlejren 2018 bliver i uge 27 og vi skal til Thurøbund Spejdercenter.
Lejren løber fra lørdag den 30. juni til lørdag den 7. juli.
Senior, Trop, Junior, Mini og Tambour deltager i fuld lejr. Mikro
deltager i halv lejr fra søndag til onsdag.
Familiespejd har ingen ledere med på lejeren, men de er velkomne
sammen med mor og far, hvis det har interesse.
Thurøbund Spejdercenter er en søspejderlejr, der ligger på den lille ø
Thurø ved Svendborg.
Prisen bliver maksimalt 1.000 kr., men vi vil melde den præcise pris
ud, inden vi beder om endelig tilmelding.
Transport vil forgå ved fælles bustransport.
Aktiviteter vil hovedsageligt handle om alt med vand. Vi skal sejle i
joller, både, tømmerflåder, kajakker, kanoer og alt mulig andet sjovt
i vand. Der vil også være nogle spændende ture på landjorden.
Forhånds tilmelding skal ske senest den 1. februar og endelig tilmelding skal ske senest 1. maj.
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Allerede nu ville det være en god ide at tænke på, at give jeres børn
noget ordentligt grej til sommerlejren, så som en god rygsæk og en
sovepose de kan holde varmen i.
Vi vil afholde nogen svømmehalsture i løbet af foråret, da man skal
kunne svømme bare en lille bitte smule inden lejren.
Vi vil afholde et informationsmøde inden lejren, hvor I vil kunne stille alle spørgsmål.
Spejderhilsen
Gruppelederen

Rullemærke status
Vi har en tilståelse - vi har givet en dispensation. Umiddelbart efter
deadline til december Rullen, kom der et indlæg fra Emilia - senior.
Hun havde haft tekniske problemer med computeren (og det kan vi
godt sætte os ind i her på redaktionen), og indlæg nr. 5 var ikke kommet af sted til tiden. Vi har så valgt at godskrive Emila - senior, for
hendes december indlæg, som du kan finde i denne Rulle.
Og ellers er der et stort Tillykke til vores Gruppeleder Lisbeth, der
nu for anden gang har gjort sig fortjent til det MEGET eftertragtede
Rullemærke, og formand Jan, der også lige nåede med over stregen
(med hiv og sving ;-)!
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Program for januar
Mødedag torsdag kl. 18.00 (juniororkester) - 21.00.
Husk afbud til din OL

Program følger

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

Program for januar
Infotid 19.05-19.30. Afbud til KL inden 17.00 - ellers koster det kage!

Program følger

Tillykke med fødselsdagen til:
Magnus den 3. januar

Ak!

Husk at melde afbud til din tropsleder
inden kl. 17.00
Tirsdag

9.1.

Første møde i 2018

Program følger

Tillykke med fødselsdagen til:
August den 21. januar
Philippa den 31. januar

Med spejderhilsen
Tropslederne

Program for januar
Mødedag onsdag fra 18.30 til 20.30.
Husk at melde afbud til Kim
Onsdag

3.1.

Juniormøde

Onsdag

10.1.

Juniormøde

Onsdag

17.1.

Juniormøde

Onsdag

24.1.

Juniormøde

Onsdag

31.1.

Juniormøde

Tillykke med fødselsdagen til:
Jens den 30. januar

Med spejderhilsen
Juniorlederne

Program for januar

Mødedag mandag fra 18.00 til 19.30. Husk at melde afbud til lederne.

Mandag

8.1.

Første møde i 2018

Program følger

Tillykke med fødselsdagen til:
Melike den 5. januar

Med spejderhilsen
Minilederne

Program for
januar

Mødedag mandag fra 18.00 til 19.30. Husk at melde afbud til Sidse på mobil
eller e-mail inden mødestart, hvis I er forhindret i at deltage i mødet.

Mandag

8.1.

Første møde i 2018

Program følger

Tillykke med fødselsdagen til:
Magnus den 7. januar
Christian den 13. januar
Jens den 16. januar
Olivia den 18. januar

Vel mødt!
Spejderhilsen
Mikrolederne

SPIREN
FAMILIESPEJD
Program for januar og
resten af foråret
Vi mødes fra 10.00 - 12.00 på nedenstående datoer.
Husk afbud til Lotte, gerne senest dagen før.

Program følger

Tillykke med fødselsdagen til:
Patrick den 16. januar
Benjamin den 19. januar
Mikas den 22. januar

Spejderhilsen
Lotte, Christian og Søren

www.stenlanderne.dk

www.facebook.com/stenlanderne

BESTYRELSE og GRUPPELEDELSE:
Bestyrelsens fælles mailadresse:
Formand: Jan Wiik

bestyrelse@stenlanderne.dk

Kasserer: Gitte Jensen

kasserer@stenlanderne.dk

GL:

gruppeleder@stenlanderne.dk

Lisbeth Vester Olesen

SPIRERNE (familiespejd):
FamL Lotte Lang
FamA Søren Bertelsen

SPIDSERNE (mikroflok):
MIKL

Morten Cowland

formand@stenlanderne.dk

mikroleder@stenlanderne.dk
MIKA Christian Larsen
MIKH
MIKH

PILEN (miniflok):

minileder@stenlanderne.dk

Sidse Wiik
MA
Julie Grundtvig Theander MH
Peter Bruhn

Simon Vester Olesen
Jonathan Frøskov De Murashkin

Katrine Johansson
Katrine Drews

ODIN (juniorflok):

juniorleder@stenlanderne.dk

JL

Kim Andersen

JA

Andreas Vester Elberg

JA

Lisbeth Vester Olesen

JH

Christian Skov Esbensen

BRAGE (spejdertrop):

tropsleder@stenlanderne.dk

TL

Ulf Molich

TA

TA

Rikke Friis Velsboe

HRÆSVELGR (seniorklan):
KL

Benjamin Sjølin

Lotte Nygaard Vegeberg

klanleder@stenlanderne.dk
KA Andreas Vester Elberg

Tambourkorps:

tambourleder@stenlanderne.dk

OL

MusL

Kenneth Fremlev

20 74 19 54

familiespejd@stenlanderne.dk
FamA Christian Hammer

MIKA Tine Østergaard Holm
MIKA Jens Svendsen

ML
MA
MA

25 30 61 97

Mathias Ottosen

