Herolden
Januar, februar, marts
og april 2019

Gruppelederen
Først med det seneste - meget
glædelige
nyt
omkring
besparelserne på lokaletilskuddet.
Formanden
for
Kulturog
Fritidsudvalget, Jørgen Andersen,
fortalte os på dialogmødet mellem
politikere, forvaltning og foreninger
- den 5. december - at der bliver
stillet
forslag
om
at
rulle
besparelsen på området HELT
tilbage.

Lige om lidt skal vi i gang igen. I
gang med at sælge lodsedler til
fordel for både Korpset, Gruppen og
den enkelte spejder. Vi satser på at
gennemføre salget på nogenlunde
samme præmisser, som de senere
år, hvor lodseddelsalget jo har været
en stor succes. Vi starter i januar og
der tilgår selvfølgelig forældrene en
lille køreplan for salget inden
starten.

En super nyhed for Sct. Michael og mange andre, selvfølgelig - da
besparelsen, når den blev rullet helt
ud, ville koste os lige så meget,
som vi får ind via vores store
lodseddelsalg!!

Vores umiddelbare fokus er stadig,
at skabe rammer for, at vi kan
vækste. Både med hensyn til antallet
af medlemmer og med hensyn til at
opkvalificere og udbygge vores
faciliteter. Vi skal i gang med den
nye grund på Thorvaldsensvej og
have etableret flere faciliteter for
enhederne i Vemmelev, hvor der nu
er tilvejebragt midler til bla. et nyt
tag til bålhytten - men det vil I høre
meget mere om senere. Også hytten
på Bjerget i Svenstrup/Tårnborg
SKAL prioriteres. Der er ikke tvivl
om, at hytten på sigt vil komme til at
spille en endnu mere central rolle for
alle enhederne.

Jette Sørensen, mangeårig kasserer
og - de senere år - "bogholder",
meldte jo ud, at hun gerne ville
stoppe, men var med ombord, indtil
vi fandt en anden til alt det
besværlige "til og fra kommunen"arbejde. Det har vi gjort nu, for
Ove
Junne,
Ulveleder
og
Klanmedlem, har sagt ja til at
påtage sig opgave. Ove er særdeles
velbevandret indenfor denne genre,
så når Jette har sat ham lidt ind i
sagerne, går han i gang - og så er
denne del af arbejdet i trygge
hænder. Velkommen i rollen til Ove
og en stor tak til Jette for det
meget vigtige arbejde, hun har ydet
for Sct. Michael i mange år. Også
tak for den tilgang i forhold til at
støtte op om, først Torben Friis og
siden
Ove,
i
de
besværlige
overgangssituationer. Tidspunkter,
hvor der ofte sker smuttere - eller
det der er værre. Heldigvis ikke hos
os - og tak for det, Jette.t.

Ledersituationen bliver i øjeblikket
kikket lidt efter i sømmene, for at
sikre at de frivillige ressourcepersoner trives, og at vi samtidig får
dækket vores store behov for ledere
i enhederne (men også frivillige til
alt det andet). I det perspektiv er
det helt centralt, at være orienterede
mod vores visionsmål, og at vi får
handlet
på
tingene
i
tide.
Fremtidssikring er der nogen, der
kalder det.

Gruppelederen
Vi er i gang med at nedsætte en
lille gruppe, der skal arbejde med
at kvalificere vores ansøgninger i
forhold til alt fra store fonde til
Gilderne og lokale muligheder for
støtte til vores projekter. I den
forbindelse skal vi meget gerne
bruge et par forældre - fra
Vemmelev/Korsør og fra Slagelse.

Vi har fundet en interesseret
Vemmelev-forældre, så hvis du
tænker,
at
det
kunne
være
spændende, at arbejde lidt med den
(vigtige) side af sagen, så giv
endelig lyd - gerne til undertegnede.
Til slut håber jeg på, at I
allesammen får en rigtig dejlig jul og
et lykkebringende Nytår !
Kim Stendorf

En historie om Jens
Som lovet i seneste nummer af
Herolden, vil der dukke nogle små
historier op om Jens Friis, som kan
være med til at understrege Jens
enorme betydning - eller måske
blot få os til at trække lidt på
smilebåndet.... Jeg lægger ud med
en af de sidstnævnte.
I 1976 var der Korpslejr ved Varde.
Møllelejren var navnet og Sct.
Michael deltog selvfølgelig med
troppen. Vi var to (meget) unge
ledere - Torben Kastrup og jeg selv,
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der nærmest lige var stoppet som
Patruljeledere, som havde ansvaret
for de godt 15 drenge, der deltog i
lejren.
Jens arbejdede dengang for R&S og
var leder af et stort byggeprojekt i
Viborg, men havde tid til et kik forbi
- og det kom til at vare den sidste
halvdel af Møllelejren.
(fortsætter på næste side)

Internet:
www.sctmichael.dk
info@sctmichael.dk
www.facebook.com/sctmichael
Næste deadline:
4. marts 2019

En historie om Jens
Der var tradition for, at man til
sidst prøvede at få bjærget
forskellige effekter fra lejren
med hjem til de respektive
hytter, men ved den lejlighed
blev denne tradition løftet til et
helt anderledes niveau.
Der blev afholdt et stort samlet
møde for alle lejransvarlige inklusive "vagter" og andet
logistik-folk, og det vidste Jens
selvfølgelig. Han hentede derfor
sin
orange
Ford
Granada
stationcar og med mig som
passager kørte han direkte ind i
lejren ved hovedindgangen selvom der ikke måtte køres
"civil
kørsel
i
lejren
overhovedet. Vi var selvfølgelig i
uniform og Jens havde til
lejligheden udstyret bilen med
nogle skilte m.m. som fik den til
at fremstå temmelig "officiel".
Vi kørte rundt og samlede
vejskilte m.m. ind efter en nøje
prioritering. Således kom begge
"Mølletorvet"-skiltene i land,
ligesom
adskillige
andre
spektakulære lejr-skilte.
Det gik så godt, at vi besluttede
at pille en af hovedscenens
store tegninger af medlemmer
af den (dengang) legendariske
Peter Svupstik-patrulje ned - fra
de telefonpæle , de var sat op
på!!!

Jeg kravlede rundt og bandt op
og skruede ned, men Jens stod
og så uhyre myndig ud ved
siden af bilen, der holdt lige ved
siden af scenen.
Den store plakat kom ombord i
bilen, og vi kørte - storgrinende
- af sted.
Men.... nu var ledermødet slut,
og der var igen folk på "gaderne
i lejren, og vi havde ikke kørt
mere end 200 meter væk fra
scenen, før et par emsige unge
spejderledere vinkende gik ud
foran os og Jens stoppede bilen.
Plakaten fyldte særdeles godt i
det store bagagerum, men
alligevel stak der træskilte og
andet ud under den, så gode
råd var dyre.
Jens greb hurtigt fat i et par
mapper og nogle papirer og
lagde dem op ved forruden. Han
blev siddende i bile, men rullede
vinduet ned og lænede sig ud
lidt af det.
Med hånden på papirerne og
mapperne i forruden sendte
Jens en meget cool og bestemt
attitude af sted, og da den
nærmeste af de to unge havde
taget et par skridt mod bilen og
bekendtgjort,
(forsætter på næste side)

En historie om Jens
at man bestemt IKKE måtte
køre "civilkørsel" her, lød det fra
Jens: Civil ?? Sig mig unge
mand ved de (!) IKKE, hvem jeg
er???
Bemærkningen afstedkom et af
de hurtigste "spejderhonnør",
jeg kan mindes, og med en
undskyldende
håndbevægelse
blev vi sendt videre, mens jeg
var ved at omkomme af grin.
Jens fortrak stort set ikke en
mine.
En stor del at skiltene sidder i
øvrigt, den dag i dag, på
væggene
i
Bromme
Spejdercenter.
Kim Stendorf
Billede:
Her er Jens foran sin Granada –
vanligvis med en cigar i
munden.

Vemmelev Bæverne
JANUAR
3.

Juleferie

FEBRUAR
7.

Fotoløb – vi mødes
på p-pladsen ved
pizzaria

14.

Vinterferie

21.

Tænkedag

28.

Bålmærke

10. Kort – find vej
17. Forberede
vinterovernatning
18. - 19. Vinterovernatning
24. Intet møde
31. Vi kigger stjerner

Ledere
Pia Friis
Tlf: 5048 8195
Frank Larsen
Tlf: 2070 7572
Bæver ass.:
Viktor Mantzius

Vemmelev Bæverne
APRIL

MARTS
7.

Fastelavn

4.

På tur

14.

Førstehjælp

11.

Ta’ din ven med

21.

Besøg af ulvene fra
Slagelse

18.

påskeferie

25.

Forberede vandretur

28.

Vandretur – 10 km

28.

Førstehjælp-løb

Mødedag og
tidspunkt
Der er møde hver torsdag
kl. 17.00 - 18.30
Madpakkeskuret på
Bakkelygården
Slagelse Landevej 132
Vi er ude hver gang så husk
derfor at have tøj på som
passer til vejret
HUSK AT MELDE AFBUD

Aldersgruppe
Bæver spejdere er for børn
som går i 0. og 1. klasse

Ulvene i Vemmelev
Juleforberedelser og gaver

Ulvene i Vemmelev
Juleforberedelser og gaver

Vemmelev Ulvene
JANUAR
3.

Intet Spejdermøde

FEBRUAR
7.

Spejdermøde

10. Spejdermøde

14. Vinterferie (intet møde)

17. Spejdermøde

21. Spejdermøde

18-19. Vinter overnatning

24. Spejdermøde

24. Intet møde
31. Spejdermøde

Aldersgruppe
Ulve spejdere er for børn
som går i 2. til og med 4.
klasse

Mødedag og
tidspunkt
Der er møde hver torsdag
kl. 17.00 - 18.30
Madpakkeskuret på
Bakkelygården
Slagelse Landevej 132
Vi er ude hver gang så husk
derfor at have tøj på som
passer til vejret
HUSK AT MELDE AFBUD

Vemmelev Ulvene
MARTS
7.

Spejdermøde

APRIL
4.

Spejdermøde

14. Spejdermøde

11. Spejdermøde

21. Spejdermøde

18. Skærtorsdag
(intet møde)

28. Spejdermøde

25. Spejdermøde

Klaus Kroman
Tlf. 29 72 21 17

Ledere

Anders Feldberg
Tlf. 6051 5502

FamilieSpejd
JANUAR
6.

Lave fuglefoder

20.

Familiespejdermøde

MØDEDAG OG
TIDSPUNKT
FamilieSpejder holder møde
søndage i ulige uger kl.
10.00 - 12.00.
Husk praktisk tøj, da vi
altid har aktiviteter udenfor.
Medbring også gerne
frokosten og nyd den
sammen med andre efter
mødet.

FEBRUAR
3.

Skovmøde,
fortsættelse på
dyrene i hi
(hulebyggeri)

17.

Ferie

FamilieSpejd
MARTS
3.

Fastelavn

11.

Skraldedag

31.

Vi arbejder sammen

APRIL
14.

Æggetrilning i
skoven

28.

Vi udnytter naturen,
Mælkebøttemøde

FamilieSpejd
Koordinatorne
Ann-Louise Junne
Tlf. 25 59 39 66
Mail: ann@junne.dk
Afbud må meget gerne
gives til koordinatorerne.
Nye interesserede må
ligeledes meget gerne
melde deres ankomst.

Aldersgruppe
FamielieSpejd er for børn
fra 3-6 år sammen med
deres forældre.

Hyggesiderne

Find 5 fejl

Bæverflokken
FEBRUAR

JANUAR
7.

Stjerner

4.

Lygter og koder

14.

Værksted:
Foderbræt

11.

Vinterferie - nul
møde

21.

Fuglefoder

18.

Bamsemøde

28.

Lygtemøde

25.

Kropsmål

Aldersgruppe
Bæver spejdere er for børn
som går i 0. og 1. klasse

Mødedag og tidspunkt
Bæverflokken holder møde
hver mandag fra kl. 17.00 - 18.15.
HUSK ALTID
Godt humør - Fornuftig påklædning
Og meld afbud, hvis du ikke kommer

Bæverflokken
MARTS
4.

Fastelavn

11.

Superhelte og
superstyrker

18.

Dragter

25.

Dragter

APRIL
1.

Chilimøde.
Alle bævere
medbringer
hagesmæk

8.

Balance og
styrke

15.

Hverdagshelteløb

22.

Påske. Julen er
slut, og nul møde

29.

Min familie

Ledere
Bæverledere
Thomas Junne - 20892703
Assistent
Kirsten Jensen - 31959850
Assistent?
Bæverne er i øjeblikket på
jagt efter en ny frisk
assistent.
Kender man nogen, der
bare leder efter en
undskyldning for at være
spejder med verdens
sødeste børn, så sig det til
dem.

Bævermøde
Bæverne sidder
stille og sysler
med kiks og
FARLIGE
tændstikker

55°NORD på besøg
55°NORD
har igen
været
forbi
hytten
med
deres
bus.
Dette gav os denne gang mulighed for at
shoppe og finde julegaveønsker.

Ulvene
Ulvene bager brunkager

”Jeg kan godt lide at være spejder, fordi
når man er spejder er der plads til alle.
Spejder handler om mange ting, ikke kun
om naturen og binde knob. Vi laver mange
hyggelige ting. Der er altid plads til flere,
og alle er velkommen hos os.”
Amalie My Friis, 10 år.

Alle forældre er velkommen de sidste 10 minutter af
hvert møde til hygge og informationer.

FEBRUAR

JANUAR
5.

Forskellige båltyber

15. Vi tager et mærke 2/3

12.

Vinterferie intet
møde

22. Snemøde.
Vi har bestilt sne!

19.

Snittemøde

29. Vi tager et mærke 3/3

26.

Maskemøde

8.

Vi tager et mærke 1/3

Aldersgruppe
Ulveflokken er for børn som
går i 2., 3. og (4.) klasse.

Mødedag og
tidspunkt

Ulveflokken holder møde
hver tirsdag fra kl. 18.30 20.00.
Vær Beredt husk lys,
papir,blyant,praktisk tøj

Alle forældre er velkommen de sidste 10 minutter af
hvert møde til hygge og informationer.

APRIL

MARTS
5.

Spor

2.

Forberedelese til løb

12.

Signalering og
morse

7.

Søndag
Distriktsturnering Seddel følger

21.

TORSDAG Jævndøgnsmøde og
Fuldmåne i
Vemmelev kl 1718:30 Seddel følger

9.

Forberedelse til Sct.
Georgsløb

16.

Påskeferie

23.

Mærke 1 af 4

30.

Mærke 2 af 4

26.

Lav et løb

Ledere
Maria Stendorf Neumann:
Flokleder Tlf. 2181 2686
Torkil Bladt:
Flokass. Tlf. 2964 0250
Daniel: Flokassistent
Ove Junne: Flokassistent

Sommerlejr
Sommerlejren bliver i uge
28 fra d. 6.-10. juli

Spejderne hjælper
Julemanden

Traditionen tro deltog byens spejdere i
fakkeloptoget gennem Slagelse by den
dag da julelysene skulle tændes.

Hjælp til brandmændene

Juniorspejderne hjalp
brandmændene med at
sætte
røgalarmer op
i 90
lejligheder i
Ringparken i
november, og
kom endda i
TVAvisen.

Junior/SpejderTrop
JANUAR

FEBRUAR

9.

Workshop

6.

Ukx nb viåo uynoø

16.

Patruljemøde

13.

18.-20. Vinterovernatning
- info følger senere

Vinterferie - Intet
møde

20.

edømejlurtap

23.

Smil du er på!

27.

Patruljedyst

30.

Patruljedyst

Mødedag og
tidspunkt

Spejdertroppen holder
møde hver onsdag fra kl.
18.30 - 20.30.

Aldersgruppe
Spejdertroppen er for børn
og unge i 4. klasse - 17 år.

Junior/SpejderTrop
MARTS

APRIL

6.

Alt godt fra havet

3.

Prep-shop

13.

Patruljemøde

10.

Patruljemøde

20.

Sneboldskamp

17.

27.

Patruljedyst

Påskeferie - Intet
møde

24.

Patruljedyst

26.-28. Patruljetur KUN
FOR TROPPEN

Ledere
Jacob Andersen
Tlf. 29 63 06 39
Mathias Stendorf
Tlf. 40 48 86 01
Mike Hansen
Tlf. 22 44 25 23
Stine Pedersen
Morten Winther

Mobiltelefon
VIGTIGT

Husk ALTID at melde afbud
til en leder hvis du ikke kan
komme

HAV KUN MOBIL MED, HVIS
DET ER BLEVET MELDT UD
PÅ FACEBOOK ELLER PÅ
MØDET FØR.

Den Nye Klan
JANUAR

FEBRUAR

INTET MØDE

Møde enten 3. eller 10.
februar - Se facebook

MARTS

APRIL

Følg med på facebook for
endelig dato

Følg med på facebook for
endelig dato

Ledere
Klanleder:
Jacob Andersen 29630639
Klanassistenter:
Mathias Stendorf

Mødedag og
tidspunkt
Vi holder fremover kun
møde den sidste torsdag i
hver måned, og tidspunktet
for mødet vil blive meldt
ud på vores facebookside.

Gribklan
PROGRAM
Januar

Sjak 6

Februar

Sjak 2

Marts

Sjak 3

April

Sjak 4

Sjaks i Gribklan:
Sjak 2: Jesper, Albert og
Martin
Sjak 3: Helle, Frank og
Christel
Sjak 4: Heino, Anders
Frimann og Anne
Sjak 5 Feldberg, Rikke,
og Jacob
Sjak 6: Anders, Lasse og
Robert

Mødedag og
tidspunkt
Gribklan holder møde
den 2. mandag i måneden
fra kl. 19.00 - 22.00

Lederteam
Aldersgruppe

Klanleder Anders Jensen
Tlf. 24 43 68 37

Den unge klan er for
voksne spejdere over 17 år
(og under 50+)

Kasserer Martin Bentzen
Tlf. 31 20 02 01

Klan Sct. Michael på tur

I September var Den gamle Klan på rtur til
Vestjylland. Der var dragefestival på
Rømø, kørsel med windcars på Rømø og en
tur til et meget forblæst Blåvandshug Fyr.

Klan Sct. Michael på tur

Klan Sct. Michael
PROGRAM
Januar
7.
Sjak 1 – Klanmøde
Februar
4.
Sjak 2 – Klanmøde
Marts
4.
Sjak 3 – Klanmøde
April
1.
Sjak 1 - Klanmøde

Sjaks
Sjak 1:
Sjak 2:
Sjak 3:

Stig, Leo, Lars,
Kim og Torkil
Egon, Asger, Poul,
Ove og Peter
Erik, Torben, Jan
Lund, Niels og
Søren

Mødedag og
tidspunkt
Klan Sct. Michael holder
møde den 1. mandag i hver
måned

Aldersgruppe
Klan Sct. Michael er for
voksne spejdere over 17 år.

Lederteam
Klanleder Kim Stendorf
Tlf. 58 53 33 90
Kasserer Erik Dixen
Tlf. 58 53 11 28
Klanass. Egon Sørensen
Tlf. 22 17 14 79

Telefon og adresseliste
Spejderhytten
Udlån af hytte

Thorvaldsensvej 23
Susanne Andersen

• Gruppeleder

Kim Stendorf,
Tordenskjoldsgade 12
Vakant

5153 7425

Torben Friis
Storkevej 23, 4220
Vakant

2381 1517

• Gruppeass.
• Grp. Kasserer
• Leder Konsulent
• Webmaster
• Grp.rådsformand
• Forældrerep.
• Forældrerep.
• Forældrerep.
• Forældrerep.
• Forældrerep.
• Forældrerep.
• Ungerep.

Martin Bentzen
Stormøllevej 55, 4600
Katja Jensen
Ribisvej 15
Katrine Hjorth Damkær
Herthalund 20
Martin Christensen
Herthalund 26
Karina Lasko
Korsørvej 49
Helle E. Larsen
Egholm 4
Kevin Walsh
Vejgårdstoften 72, 4241
Morten Jensen
Skørpingevej 24
Mathias Stendorf
Tordenskjoldsgade. 12,

5850 0925

3120 0201
2297 5859
2988 7525

2876 4469
2622 0301
5850 0198
3020 7259
4048 8601

• Medlem af grupperådet.
Støtteforening
Heroldredaktør
Heroldredaktør

Flemming Juul
Hansensvej 2B
Jesper Schwartzbach
Odinsvej 22, 4180
Lasse Bøtker
Bremensgade 45, 4th, 2300

5852 7710
9356 6051
2993 0820

Kontakt: Tlf. 56 51 22 22.
E-mail: sla-blodbank@regionsjaelland.dk

STOREBÆLT BLODDONORKORPS
Mød os på Facebook.

