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How jazz was born...
Jeg har netop erfaret, at der var en jazzmusiker, der hed Baden Powell. Har
man hørt magen? Og han var sandelig opkaldt efter BP selv, fordi hans far
var en ihærdig spejder. Så kom ikke og sig, at spejderbevægelsen ikke kan
sætte sine spor…
Har du måske på et tidspunkt overvejet, at kalde dit barn for Baden Powell?
Eller din kat? Det vil givet kunne give anledning til en snak over køkkenbordet eller til skole-hjem-samtalen. Altså ikke hvis det er katten, der hedder
det. Så er det snarere Kattens Værn, vi skal have fat i.
Men når du nu har fravalgt dette ellers oplagte navn, har du måske også fravalgt så meget andet på dit barns vegne. Og livet består af valg. Det bedste
vi kan forsøge, er at træffe de beslutninger, som vi føler er rigtige. For os
selv. Og for dem vi har ansvar for. Og hvis beslutningerne så også er underbygget af fakta og grundige overvejelser, kan det vel ikke gå helt galt.
Og i øvrigt viser en japansk undersøgelse, at katte primært
bruger deres vågne tid på at overveje, hvordan de kan æde
deres ejere.
MAGLEVAD:
Spejdergården Maglevad
Dam Holme 4
3660 Stenløse
UDLÅN AF MAGLEVAD:
Jette Velsboe
udlaan@stenlanderne.dk
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Indbydelse til Grupperådsmøde
Stenlænderne afholder det årlige Grupperådsmøde (spejdernes generalforsamling) søndag den 24. februar kl. 14:30. Mødet afholdes i år
i Laden på Maglevad.
Alle er meget velkommen til at deltage - også jer
forældre!
Med spejderhilsen og på gensyn
Jan Wiik, formand

Julemarked
Rettelse i forhold til datoerne i januar Rullen!
I 2019 holdes der Julemarked på Maglevad den
30. november og 1. december kl. 10 til 16.
Det er en weekend tidligere end vi plejer, men vi håber at denne tidlige udmelding kan mindske generne for de af jer, der skal have flyttet
arbejdsdage, familietraditioner, ferie, bryllup, fødselsdage, familiebesøg og andre næsten lige så vigtige arrangementer som Julemarkedet
på Maglevad.
Julemarkeds knus
Jette

Stenbukken
Det nye Ældstes Råd for forældrepatruljen
Stenbukken for 2019 består af:
Høvding

Poul Stannum

Ceremonimester

Herman Rogge
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Skræps vintertur
Inden vi skulle på Skræps vintertur, måtte jeg i Spejdersport og købe
en ordentlig vintersovepose. Inde i butikken tvang min mor mig til at
prøve soveposen midt på gulvet! Såå pinligt, men også ok fordi det
var jo vigtigt, at den passede til mig.

Vejrudsigten lovede ikke godt vejr og vi ville nok blive våde.
Onsdag inden turen gik vi over marken til Føtex for at handle mad til
weekenden. Vi købte ind til svensk pølseret og spejderbrunch.
Lørdag skulle vi af sted fra Maglevad kl.13 og der begyndte det at
regne – ØV! Vi gik ca. 7 km igennem mudder, grusveje og regn :/
Da vi endelig nåede vores mål, byggede vi en fælles bivuak til at sove
i. Kim og Lisbeth lavede aftensmad til os og vi var meget sultne. Til
dessert spiste vi vafler. Trine havde muffins med til os alle.
Der kom en sød kat, som ville hygge. Den fik lidt svensk pølseret af
mig og Rasmus, fordi den var så sulten. Katten sov ved Louises fødder om natten.
Nogle af os sov godt, andre fik våde soveposer og liggeunderlag som
mig og Rasmus. Heldigvis skulle vi hjem tidligt efter morgenmaden.
Spejderhilsner fra Kasper
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Nytårs-kuller
Har I hørt nogle sige, at børn kan få nytårs-kuller?
At de er HELT UMULIGE efter en ferie?
Det er jo slet, slet, slet ikke det, som det handler om! Det handler
om, at børn efter en ferie og nytår ikke har set deres venner i
LAAAAAANG tid og derfor skal opdateres og synkroniseres med alle vennerne igen.
Når man ved det, så er det superlet at planlægge det første Minimøde efter nytår. Man skal bare tænke positivt om ”Nytårs-kuller”.
Derfor brugte minierne årets første spejdermøde på at lege med ”Champagne”. Eller i al fald
med plastik champagneglas med noget flydende
i. Vi stod på ski med champagne i hånden. Vi
kørte bil på en bane, hvor forhindringerne var
Champagne. Vi balancerede med champagneglas – både på bakker og på mælkekasser. Det
hele under grin, fis og ballade og rent kaos.
Sådan kommer man godt i gang med et nyt
spejderår.
Spejderhilsner
Minilederne

Rullemærke status
Julie og Kasper hænger på med gode indlæg til Rullen og arbejder sig
stille og roligt mod at erhverve sig Rullemærket for at have lavet en
række indlæg til Rullen.

Navn

sept

okt

nov

dec

Julie

X

X

X

X

X

X

X

Kasper

X

jan

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

7.2.

Primer/Briefing/Instruktion/Pause/Instruktion

Torsdag

14.2.

Vinterferie

Torsdag

21.2.

Primer/Briefing/Instruktion/Pause/Instruktion

Torsdag

28.2.

Primer/Briefing/Sammenspil/Pause/
Sammenspil

??.??.

Øveweekend

Tillykke med fødselsdagen til:
Pernille den 9. februar

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

Spørg din KL om programmet for februar

Simple twist of fate

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

5.2.

Hyggemøde

Tirsdag

12.2.

Vinterferie

Tirsdag

19.2.

Madmøde

Tirsdag

26.2.

Mobilmærke

Fredag Søndag

1.3.
3.3.

Ragnarok

Med spejderhilsen
Tropslederne

Tillykke med fødselsdagen til:
Anders 23. februar

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

6.2..

Pingonæb & Bål

Onsdag

13.2.

Skræpmøde

Onsdag

13.2.

Vinterferie

Onsdag

20.2.

Pingo fodbold

Onsdag

27.2.

Bål

Tillykke med fødselsdagen til:
Simon den 8. februar
Konrad den 8. februar
Bertram den 16. februar

Med spejderhilsen
Juniorlederne

Program for februar

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

Fredag Søndag

1.2.
3.2.

Overnatning. Mini Shelty

Mandag

4.2.

Fri

Mandag

11.2.

Vinterferie - intet møde

Mandag

18.2.

Træning til Høvdingebold

Tirsdag

19.2.

Høvdingebold turnering i Slangerup

Mandag

25.2.

Pionering

Tillykke med fødselsdagen til:
Camilla den 7. februar
Johanna den 22. februar

Med spejderhilsen
Minilederne

Program for
februar

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

4.2.

Vintermøde - Klar dig selv

Mandag

11.2.

Vinterferie

Mandag

18.2.

Vintermøde - Klar dig selv

Mandag

25.2.

Vintermøde - Klar dig selv

Vel mødt!
Spejderhilsen
Mikrolederne

BESTYRELSE og GRUPPELEDELSE:
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Formand: Jan Wiik
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Lisbeth Vester Olesen
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tambourleder@stenlanderne.dk

OL
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Thomas Fremlev
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