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Hvad skal det ikke ende med?
April måned er en rigtig spejdermåned. Ja, ja alle måneder er selvfølgelig
spejdermåneder, men i april kommer solen og vi skal have Sct. Georgs parade.
Du husker måske sagnet om den ædle ridder Georg, der dræbte dragen og
reddede prinsessen. Han er alle spejderes forbillede, fordi han gjorde det
uden at forvente tak.
Derfor er spejdere ofte blevet forbundet med gode gerninger og gamle damer, der bliver fulgt over gaden. Og hvad er der egentlig galt med det?
Der var en gang en bog der hed ”Mere end snobrød”. Fordi det at være
spejdere (og ikke ”gå til spejder”) er meget mere end aktiviteter. Vi bygger
vores fællesskab på en ide. Spejderideen. Vi har nogle værdier, så når vi laver snobrød, så er det processen, der er vigtigt og ikke det endelig produkt.
Og det er jeg i den grad glad for, når jeg tænker på de snobrød, jeg har ristet gennem årenes løb. Ikke alle var værd at sætte tænderne i.
Og så er det jo helt vildt, at Kim Andersen har været spejder i 50 år!!!
T I L L Y K K E, K I M !
MAGLEVAD:
Spejdergården Maglevad
Dam Holme 4
3660 Stenløse
UDLÅN AF MAGLEVAD:
Jette Velsboe
udlaan@stenlanderne.dk
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Sankt Georgs Dag
Den 23. april kl. 18-19.30 på Spejdergården Maglevad.
Der er mødepligt for alle aktive spejdere og ledere.
Program:


NYT: Uddeling af årsstjerner for alle der skal modtage
en stjerne i det første halvår.



Fortællingen om Sankt Georg og Dragen



Aktiviteter om Spejderloven



Aflægge Spejderløftet



Det årlige gruppefoto



Uddeling af
(Pionerspaden)

gruppens

hæderstegn

SØLVSPADEN

Pionerspaden er Stenlændernes vandrepræmie, der uddeles til den
eller de Stenlændere, der har udvist pionerånd ved nytænkning og
initiativ. Alle Stenlændere kan få den, og alle Stenlændere kan
indstille kandidater til at få sølvspaden.
Hvis du kender en, der kunne fortjene at få spaden, skal du sende
din indstilling til gruppelederne (gruppeleder@stenlanderne.dk),
der så vil sørge for at bringe forslaget videre til
”Pionerrådet”.
Spejderhilsen
Gruppelederne
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Nye Gruppeledere
Kære alle
Vi har fået den store ære at være jeres nye gruppeledere.
Vi vil gøre vores ypperste for at løfte arven på bedste vis og sætte vores eget præg på rollen.
Nogle af vores visioner er at arbejde videre på at skabe en dynamisk
og velfungerende gruppe.
Vi vil værne om vores kerneværdier som spejdere og styrke vores
fællesskab igennem godt samarbejde og dialog.
Hvem er vi så?
Andreas Elberg, er 21 år, opvokset i Stenløse, men bosat i Frederikssund.
Han arbejder pt. i Spejder Sport, og er en kæmpe grejnørd, men med
drøm om optagelse i politiet. Han har været spejder siden 2004 alle
år hos Stenlænderne.
Han har gennem de sidste 15 år været med på en del. Han blev som
13 årig mikrohjælper, og flyttede senere op til juniorerne som assistent.
Han har været på et utal af kurser så som: PLAN 1, 2, 3, ledelseskursus, førstehjælp, fjeldsamarit, skovmandskursus. Han har planlagt
PUF og været på et utal af spejderløb og garanteret meget mere end
dette.
Andreas glæder sig utroligt meget til at gøre sit bedste for gruppen og
alle den berører.
Sidse Wiik, er 42 år, bor i Stenløse sammen med Jan og pigerne Clara og Emma.
Hun arbejder i sit civile liv som rejsekonsulent.
Startede som barn til spejder hos Cort Adeler i Svinninge og fortsatte
i samme gruppe som senior.
Kom til Stenlænderne for 5 år siden, da Emma ville starte som spejder.
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Hun har været grenleder for Mikro grenen i 3 år og derefter hos Minierne. Sidse har været på forskellige kurser, som uddannelsesmarkeder og lederkurser med fokus på grenarbejdet og ledelse af voksne.
I kraft af hendes lange spejder- og ledelseserfaring vil hun gøre sit
bedste for, at alle i gruppen trives og føler sig velkomne.
Vi har spejder i vores DNA!
Spejderhilsen
Andreas og Sidse

Fastelavn på Maglevad søndag d. 3. marts
Igen et aldeles fremragende fastelavnsarrangement. Det var som sædvanligt dejligt at se alle de forskellige udklædninger og nyde al den
kreativitet, der var blevet lagt for dagen. Som indledning til arrangementet gik alle udklædte parade, mens Tambour spillede til.
For børnenes vedkommende var der fastelavnsris til kattekonge og
kattedronning og til bedst udklædte var der en slikpose. For de voksne var der chokolade til kattekonge, kattedronning samt bedst udklædte.
De tre bedste tegninger blev præmieret med en slikpose.
Følgende blev kåret:
0-5 år:
Kattekonge:

Liam, klædt ud som Ninja Turtle

Kattedronning:

også Liam

Bedst udklædt:

Kristian, klædt ud som Dragen Tandløs

6-9 år:
Kattekonge:

Kasper, klædt ud som Ninja

Kattedronning:

Mads, klædt ud som Storm Trooper

Bedst udklædt:

Ida, klædt ud som Bublegum
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10-16 år:
Kattekonge:

Andreas, klædt
ud som Spejder

Kattedronning:

også Andreas

Bedst udklædt:

Line, klædt ud
som Hippie

Voksne:
Kattekonge:

Nicolaj

Kattedronning:

Mette

Bedst udklædt:

Søren, klædt ud som
indkøbsliste

Traditionen tro, var der også præmie til bedste
tegninger på borddugene. Der var således præmie til:
1. plads: Trine, 10 år og Emma 11 år, der havde tegnet en fastelavnstegning
2. plads: Mie, 12 år, der havde tegnet en fastelavnstønde
3. plads: Luna, 3 år, der havde tegnet et klatretårn

Se billederne på Stenlændernes Hjemmeside
Spejderhilsen
Fastelavnsudvalget

Grupperådsmøde
Alle medlemmer skulle gerne have modtaget referat fra årets Grupperådsmøde (Generalforsamling) hos Stenlænderne. Derfor vil vi ikke i
detaljer bringe det igen.
Vi vil blot benytte anledningen til at fortælle, at vi har fået ny Bestyrelsesformand. Jan Wiik trak sig bl.a. fordi Sidse Wiik er blevet ny
gruppeleder. Og så siger reglerne, at hvis man er gift med hinanden
(og det er Jan og Sidse), så må den ene trække sig.
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Så herfra en stor tak til afgående formand, der virkelig har fået rykket
noget ved vores alle sammens Spejdergård.
Og stort velkommen til den nye formand, Nicolai Gudmand Johansen, der blev valgt med overvældende tilslutning. Vi glæder os til at
høre mere fra hans side. Også hjertelig velkommen til de øvrige nyvalgte medlemmer af bestyrelsen.

Gruppelederens beretning for 2018
Kun hver tredje barn kommer i naturen en gang om ugen eller mere
Friluftsrådet kom i 2018 frem med ovenstående udsagn, og det er da
lige her vi gør en forskel!
Stenlænderne har rigtig mange aktive børn og voksne, og vi kommer
alle ud i naturen, vi klatrer i træer, bader i havet - eller måske var det
bare en fjord, vi kigger på stjerner, vi overnatter i naturen - og vi har
endda fået lov af forældrene.
2018 har være fyldt med spejderaktiviteter - både på de ugentlige møder og på ture. Listen er lang, og helt umulig at huske det hele - men
i flæng kan jeg nævne Stafet for livet, Zoo-dag, kanotur, weekendture, shelterture, sove-ude-dag, snemøder, madmøder, museeumsmøder, klatremøder og rigtig meget andet.
En af de helt store begivenheder var også den årlige sommerlejr, som
i år var fælles for hele gruppen. Turen gik til Thurøbund Spejdercenter, hvor alle fik testet deres færdigheder på vandet - kano, sup, joller
i forskellige størrelser og som passager i de motordrevne.
Der var endda nogle, som hoppede i det kolde vand hver morgen, og
dermed kunne udnævnes som “morgenbadere” efter en uge. Alle fik
en tur til Valdemar Slot, hvor naturvejlederen fortalte om den store
samling trofæer og bekæmpelsen af krybskytteri.
Det var en dejlig varm og tør sommerlejr - næsten for tør - men som
ansvarlige spejdere fik vi alligevel lov til at lave maden over bål,
selvom der var bålforbud i hele Danmark.
En anden stor begivenhed i 2018 var Tambourkorpsets 40 års jubilæum. Det blev fejret med maner, march gennem byen, koncert i cente7

ret, reception på Maglevad, endnu en koncert og selvfølgelig en fest
lørdag aften. Ikke mange spejdergrupper kan prale af deres helt eget
Tambourkorps - og så i den kvalitet. Der arbejdes efter spejderideen,
så de største underviser de mindre. Der tilbydes og afholdes løbende
kurser, og derved sikres den gode udvikling - faktisk så god en udvikling, at vores særlige trommegruppe forbedrede deres point med
100% fra den ene år til det andet, da de endnu engang stillede op til
DM.
Der er også plads til en smule malurt i bægeret. Til trods for fremgang i alle grene, nåede vi dog til den erkendelse, at Familiespejd
måtte på pause. Det har været svært at tiltrække forældre og børn i
den aldersgruppe. Vi håber selvfølgelig, at der på et andet tidspunkt
kan sættes liv i den yngste gren.
I 4 år har jeg fungeret som gruppeleder - det har været spændende,
men alting har en ende. Jeg er nået til den erkendelse, at mit engagement kan bruges bedre, så jeg ønsker de nye gruppeledere held og
lykke med opgaven. Ledergruppen har i fællesskab valgt Andreas og
Sidse som nye gruppeledere - tjikkerlikker til jer.
Det har været et godt spejderår, og jeg vil takke alle for en fantastisk
indsats - uden hver og en af jer var det det aldrig lykkedes!
Lisbeth Vester
Gruppeleder

Formandens beretning for 2018
Kære alle,
Jeg vil starte min årsberetning som jeg har gjort de tidligere år med,
at takke alle jer frivillige som hjælper til på Maglevad. Uden jer var
der ikke meget, som blev til noget! En stor tak skal også lyde til alle
forældre, der straks springer til, når der er sygdom blandt ledere og
dermed sørger for at spejderne alligevel kan afholde deres spejdermøde, eller hvad vi ellers spørger om, så hjælper I.
I 2018 fik vi igen afholdt vores fantastiske arbejdsdage, hvor vi i fællesskab får lavet mange ting til glæde for alle, men som især hjælper
lederne i det daglige arbejde.
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Det kan bla. nævnes, at vi har fået to sheltere mere, overdækning til
materiel bag Laden, sten i gårdspladsen og meget mere. Igangværende projekter som udekøkken og raftestativ bliver færdigt i 2019.
Arbejdsdagene er blevet en stor succes og det handler ikke kun om at
der skal knokles, det handler lige så meget om fællesskab og hygge.
Der sættes stadig meget stor pris på fra Egedal kommune, at vi hos
Stenlænderne går forrest og selv laver hvad vi kan på Maglevad. Det
er der ikke mange andre foreninger, der kan prale af i kommunen, så
stor ros til alle.
Det er fortsat populært at være spejder og vi ligger på et stabilt niveau med antal medlemmer som i de forgange år. Vi kunne måske
godt være flere medlemmer, men det handler om at det skal være
sjovt at være spejder og der at skal være plads til alle, så derfor synes
jeg, at det niveau vi har på nuværende tidspunkt, er passende.
Egedal Fjernvarme rodede en hel del i 2018, også ud over deres eget
område til tider.
Samarbejdet har dog været rigtigt godt under hele forløbet og med
fælles forståelse for hinanden, kom vi godt igennem en lang periode
med byggeri så tæt på. Stenlænderne får stor ros for vores måde at
hjælpe til under byggeriet fra både fjernvarmen, men også fra kommunen. Fjernvarmeanlægget er nu startet op og i brug og det medførte, at vi fik en vej gennem parkeringsområdet, men til gengæld en
mindre smattet parkeringsplads.
Jeg har nu været formand for Stenlænderne i fire gode år og været
med til, at vi i fællesskab har fået vendt næsten alt på Spejdergården.
Det har været en meget stor fornøjelse at være med i denne fantastiske bevægelse med et stort og varmt sammenhold.
Jeg har besluttet at trække mig som formand og overlader pladsen til
Nicolai som formand.
Jeg vil meget gerne fortsætte som civil i bestyrelsen
og hjælpe min efterfølger godt i gang med jobbet
som formand for bestyrelsen.
Spejderhilsen
Jan Wiik, Formand for bestyrelsen

Program for april
Mødedag torsdag kl. 18.00 (juniororkester) - 21.00.
Husk afbud til din OL
Torsdag

4.4.

Primer/Briefing/Instruktion/Pause/Instruktion

Torsdag

11.4.

Primer/Briefing/Sammenspil/Pause/
Sammenspil

Torsdag

18.4.

Påskeferie

Tirsdag

23.4.

Sankt Georgsdag på Maglevad
Kl. 18.00-19.30

Torsdag

25.4.

Primer/Briefing/Instruktion/Pause/Instruktion

Tillykke med fødselsdagen til:
Lisa den 23. april

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

Tirsdag

23.4.

Sankt Georgsdag på Magelvad
kl. 18.00-19.30

Don’t Dream It’s Over!

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

2.4.

Teltmærke

Lørdag Søndag

6.4.
7.4.

Divisionsturnering

Tirsdag

9.4.

Tirsdag

16.4.

Påskeferie

Tirsdag

23.4.

Skt. Georgsdag

Lørdag

27.4.

Arbejdsdag på Maglevad
kl. 9.00-14.00

Tirsdag

30.4.

Kort og kompas (Jens)

Kultur, gaffa og strips
(August, Philip og Jonathan)

Med spejderhilsen
Tropslederne

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

3.4.

Opfølgning af Bål- og sikkerhedsmærker

Onsdag

3.4.

Skræpmøde. Mærket konfliktløser

Lørdag

6.4.

Divisionsturnering, kl.8.53 - 17.19

Onsdag

10.4.

Kompasgang

Onsdag

17.4.

Påskeferie

Tirsdag

23.4.

Sankt Georgsdag på Maglevad
Kl. 18.00 - 19.30

Onsdag

24.4.

Juniormøde

Tillykke med fødselsdagen til:
Jonas den 7. april

Med spejderhilsen
Juniorlederne

Program for april

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

Mandag

1.4.

Gakmøde

Lørdag

6.4.

Divisionsturnering

Mandag

8.4.

Bålhyggemøde

Mandag

15.4.

Påskeferie

Mandag

22.4.

2. Påskedag - Påskeferie

Tirsdag

23.4.

Sankt Georgsdag på Maglevad
kl. 18.00-19.30

Lørdag Søndag

27.4.
28.4.

Sheltertur - Hundested

Mandag

29.4.

Fri

Tillykke med fødselsdagen til:
Julie den 1. april
Celina den 8. april
Esbjørn den 18. april

Med spejderhilsen
Minilederne

Program for
april

Mødedag mandag fra 18.00 til 19.30. Husk at melde afbud til en af lederne
inden mødestart, hvis I er forhindret i at deltage i mødet.

Mandag

1.4.

Klar dig selv

Lørdag

6.4.

Divisionsturnering

Mandag

8.4.

Møde aflyst

Mandag

15.4.

Påskeferie

Mandag

22.4.

Påskeferie

Tisdag

23.4.

Sankt Georgsdag på Maglevad
kl. 18.00-19.30

Mandag

29.4.

Mikromøde

Tillykke med fødselsdagen til:
Sally den 20. april
Dagmar den 22. april
Søren den 30. april

Vel mødt!
Spejderhilsen
Mikrolederne

BESTYRELSE og GRUPPELEDELSE:
Bestyrelsens fælles mailadresse:
Formand: Nicolai Gudmand

bestyrelse@stenlanderne.dk

Kasserer: Dennis Kastberg

kasserer@stenlanderne.dk

GL
GL

gruppeleder@stenlanderne.dk
gruppeleder@stenlanderne.dk

Sidse Wiik
Andreas Vester Elberg

SPIDSERNE (mikroflok):
MIKL

Lotte Markussen

formand@stenlanderne.dk

40 90 54 46
22 63 80 07

mikroleder@stenlanderne.dk
MIKA Christian Hammer

MIKA Tine Østergaard Holm

MIKH

Katrine Drehn-Knudsen

MIKA Jens Svendsen

MIKH

Jonathan Frøskov De Murashkin

MIKA Christian Larsen

PILEN (miniflok):
ML
MA
MA

minileder@stenlanderne.dk

Katrine Johansson
MA
Julie Grundtvig Theander MH
Peter Bruhn

Jonas Rud Winter
Ditte Kristiansen

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

TA

Ulf Molich

HRÆSVELGR (seniorklan):
KL

-

Rikke Friis Velsboe

klanleder@stenlanderne.dk
KA Andreas Vester Elberg

Tambourkorps:

tambourleder@stenlanderne.dk

OL

Kenneth Fremlev

MusL

OA

Thomas Fremlev

www.stenlanderne.dk

Tine Rickens

www.facebook.com/stenlanderne

