Herolden
April, maj, juni og
juli 2019

Æggejagt i Herolden
Find alle æggene og
mal dem i
flotte farver

Gruppelederen
I skrivende stund er vi godt inde i
årets første forårsmåned og som
altid, er der lagt op til et travlt
spejderforår.
Vi er i fuld gang med lodseddel
salget, og det ser ud som om, at vi
endnu en gang kan se frem til et
stort og væsentligt bidrag til
Gruppens drift fra dette vigtige
salg.
Der har været lagt meget arbejde i
at skabe et set-up, der gjorde det
nemt og attraktivt, at håndtere
betalingerne – især med MobilePay
– og det ser umiddelbart ud til, at
det er lykkedes.
Også hele medlemsregistreringen
og tilhørende database har fået en
ordentlig omgang, og der er sendt
hundredevis af mails rundt i
systemet, for at få det hele på
plads.
Der er ikke tvivl om, at dette
arbejde vil bære frugt på sigt, og
lige nu skal der lyde en opfordring
til både forældre og ledere om at
have en smule tålmodighed og
bære over med det, hvis der skulle
forekomme et enkelt lille bump på
vejen . Efter processen bliver det
hele meget nemmere..
Stor tak til Ove, for det store stykke
”udviklingsarbejde” han har gang i
omkring
registrering,
betaling,
kommunikation etc. Det er super
flot!
Der
er
nu
nedsat
en
lille
styregruppe, der skal koordinere
Gruppens ansøgninger til Gilder,
erhvervsliv og fonde m.m. Vi har så
mange udviklingsplaner af fysisk
karakter i gang, at det er bydende
nødvendigt, at få eksterne til at
spille med for alvor, hvis vi skal i
mål med vores ambitioner.
Lige nu handler det selvfølgelig

først og fremmest om, at få
etableret
de
helt
nødvendige
faciliteter i Vemmelev. Heldigvis har
vi allerede fået tilsagn om store
donationer fra forskellig side, men
det er et uhyre kompliceret arbejde,
der skal udføres i forbindelse med
såvel ansøgninger og dokumentation
som den efterfølgende planlægning
og udførsel. Umiddelbart herefter
skal der rykkes på vores nyindkøbte
grund, og her er der allerede nu
truffet
forskellige
aftaler
om
klargøring
af
grunden
til
spejderbrug. I forlængelse heraf skal
der selvfølgelig etableres forskellige
faciliteter på grunden.
Som alle sikkert ved lykkedes det
ikke for BUS, at overbevise vores
Byråd om, at det var en fremragende
ide, at ansøge om placering af
Spejdernes Lejr 2022. Trods et
meget stort arbejde valgte man, at
droppe ansøgningen – især fordi det
blev anset som værende alt for dyrt.
BUS har oplevet det særdeles
ærgerligt, at man ikke i højere grad
var involveret i processen, så det
kom til at fremstå, som om Slagelse
Kommune skulle punge ud med et
meget stort millionbeløb….
Ekstra ærgerligt er det, at SL2022
med stor sandsynlighed placeres på
Sjælland, og at der i øvrigt ikke er
ret mange ansøgninger – så det var
lige præcis i år, at timingen var
ekstra god… Øv…
I
det
kommende
nummer
af
Herolden vil der være et par artikler
om vores Visionsdag, som netop i
skrivende stund er afviklet (se
billeder andet sted i Herolden) og
Gruppens generalforsamling, som
løber ad stablen i den kommende
uge – og derfor ikke kan nå at få ord
med på vejen i denne omgang.

Årets Spejderleder
Ulveleder Maria Stendorf
Neumann blev fuldt fortjent
kåret
som
årets
spejderleder i Slagelse.
Maria har været ulveleder i
snart 15 år og har jo også
involveret sig i alle mulige
andre aktiviteter i Gruppen,
så udnævnelsen er den helt
rigtige.
Det skete på Gildernes
Donationsgildehal,
hvor
Spejdertroppens også blev
betænkt med 4500,- til årets
sommerlejr i Schweiz.
Stort tillykke til Maria, der
med prisen fik overrakt
1000,- - og til Troppen.
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Vi har fået MobilePay
I
forbindelse
med
årets
lodseddelsalg er vi blevet oprettet i
MobilePay, og det har været en
kæmpe succes!
Et pænt stykker over halvdelen af
lodsedlerne er i skrivende stund
betalt
ved
overførsel
via
mobiltelefon. Så jo, det pengeløse
samfund kommer nærmere og
nærmere.
Nu,
vi
har
fået
MobilePay
installeret, er det nærliggende at
udforske, hvad denne nye teknologi
ellers kan bruges til, men det
forudsætter en smule indsigt i,
hvordan teknologien virker. Så her
kommer det:
Når du betaler med MobilePay, skal
du gennem fem trin
Eller 5 skærmbilleder, om man vi:
1. Indtastning af beløb
2. Indtastning af modtager – vores
nummer er 685199
3. Her er det vigtige: Indtastning i
kommentarfeltet
4. Godkendelse af betalingen ved at
»swipe«
5. Se kvittering for transaktionen
Disse oplysninger overføres til den
operatør,
der
håndterer
alle
MobilePay
betalinger.
Denne
operatør opsamler alle betalinger i
løbet af dagen, og overfører dem i
ét beløb til vores bankkonto. Derfor
er
det
ikke
muligt
ud
fra
banktransaktionen at regne ud,
hvem der har betalt for hvad. Hos
operatøren er der imidlertid noget
hjælp at hente, for herfra kan både
navn og kommentarfelt downloades
helt
ned
på
den
enkelte
transaktion. Navnet har dog en lidt
blandet værdi, for det er dét navn,

man har valgt at hedde på sin
telefon, og det kan være alt fra »Den
gæve galler« over »Lækre Lola« til
ens fødenavn. Så det er ikke altid til
den store hjælp, når bogholderen
skal
udrede,
hvor
betalingen
kommer fra.
Derfor er kommentarfeltet så vigtigt!
Og
i
modsætning
til
ved
bankoverførsler, er der plads til at
skrive en hel del mere. Derfor, hvis
du vælger at betale ved hjælp af
MobilePay,
så
husk
altid
i
kommentarfeltet som minimum at
oplyse:
 Hvem betalingen vedrører
 Hvad der betales for
I forbindelse med lodseddelsalget
har vi forsøgt at forenkle dette ved
at udstyre alle spejderne med et
unikt ID-nummer, som køberen
anmodes at indtaste – det har de
allerfleste også gjort.
Selvom MobilePay af mange ses som
et
velkommen
teknologisk
fremskridt, har den nok størst værdi,
når det drejer sig om anonyme

Vi har fået MobilePay
betalinger som for eksempel i
forbindelse med grillfesten, mens
det er en noget usikker metode, når
en bestemt betaler skal kobles
sammen med et bestemt formål.
Det har vi imidlertid en anden mere
genial løsning på. Den hedder…
Kortbetaling
De fleste af os kender det i
forvejen.
Måske
betaler
du
abonnementet for din mobiltelefon
på den måde, eller måske streamer
du film fra Netflix eller Viaplay.
Metoden er, at du med første
betaling indtaster nummeret på det
betalingskort,
pengene
skal
trækkes fra, og fremover bliver
pengene så trukket automatisk hver
gang abonnementet skal fornys –
indtil du selv stopper det (eller
kortets gyldighedsperiode udløber).
Kortbetaling er blevet muligt, fordi
vi fra nytår har flyttet gruppens
bogholderi over på korpsets
regnskabssystem, og dette system
indeholder funktioner til automatisk
bogføring af indbetalinger, der
foregå via gængse betalingskort
som f.eks. Dankort og Mastercard.
Dette har selvfølgelig først og
fremmest betydning for vores
kontingentadministration, men de
enkelte enheder kan også med
fordel benytte systemet, når der
skal betales for ture, løb og lejre.
Der er mindst tre fordele ved denne
metode. For det første formindsker
det risikoen for at en tilmelding
Eller
kontingentopkrævning
forputter sig, så man kommer
bagud. For enhedslederne betyder
det at restancer minimeres, og det
er faktisk ret vigtigt, for de beløb,

vi opkræver, skal ofte sendes videre
til andre kreditorer, som også har en
betalingsfrist, der skal overholdes.
For det andet undgår vi den
flertydighed, der følger af, at der til
bankoverførsler kun kan skrives en
meget kort tekst, og for det tredje
undgår enhedslederne at bøvle med
kontanter.
Ny procedure for
kontingentbetaling pr. april 2019
Kortbetaling har debut allerede med
førstkommende
kontingentbetaling
pr. april 2019. Måske har du
allerede
når
du
læser
dette
modtaget
en
E-mail
med
en
kontingentfaktura og et link til
korpsets
hjemmeside, hvor du kan oprette dit
betalingskort.
Det vil vi meget varmt anbefale dig
at gøre, for det vil frigøre en
betydelig mængde administrativt
arbejde,
der så i stedet kan bruges til det alle
vigtigste, nemlig at producere gode
oplevelser for spejderne.

Vi har fået MobilePay
Medlemskartoteket nu
Alt dette er kun blevet muligt, fordi
der de seneste måneder er arbejdet
målrettet på at løfte vores
medlemskartotek fra den analoge
til den digitale virkelighed. Først og
fremmest har der været vigtigt, at
alle spejdere er knyttet til en
betaler med en gyldig E-mail
adresse.
For voksne spejdere benyttes den
E-mail, der er knyttet til deres
personlige
stamkort,
men
for
spejdere yngre end 18 år er det
den af de tilknyttede pårørende, vi
kender E-mailadressen på, som er
blevet indsat som »betaler«.
Fordi denne konvertering har skulle
foregå meget hurtigt, kan det ikke
udelukkes, at der er sket fejl. Det
beklager vi selvfølgelig, og vil rette
dem hurtigst mulig efter, vi er
blevet gjort opmærksom på det.
Måske er vi kommet til at knytte en
E-mail adresse til den forkerte
pårørende. Flere steder har vi ikke i
det analoge system kunne finde
navnene
på
alle
relevante
pårørende, så det har
været nødvendig at indsætte navne
som
»Forælder/Mor/Far
til
<spejderens navn>. Dette vil vi
meget gerne have erstattet med
rigtige navne.

Medlemskartoteket fremover
Til sidst vil vi gerne lige gøre
opmærksom på den indlysende
kendsgerning, at alle disse moderne
digitale støttefunktioner kun virker,
hvis medlemskartoteket til stadighed
er fuldt opdateret, så giv os hurtigst
muligt besked, hvis du flytter, skifter
telefonnummer eller E-mail samt
hvis der sker ændringer i forhold til
pårørende eller betalingsformationer.
Spejderhilsen fra økonomiboblen
Torben Friis (kasserer) og
Ove Junne (bogholder)
oekonomi@sctmichael.dk

FamilieSpejd i skoven
Tema er dyr, der går i dvale, og de skal selvfølgelig have huler.

LederNyt
Skiftedag i ledergruppen
Skiftedag i ledergruppe
Fra første april bytter Thomas og
Ove enheder således, at Thomas
fremover bliver flokassistent i
ulveflokken, og Ove bliver leder hos
bæverne. Der ligger en helt
praktisk årsag bag, nemlig at få
spejderarbejdet til at gå op med
nogle private forpligtelser.
Ung bæverleder søges
Det vil sige, at bæverdammen
fremover ledes af Ove og Kirsten,
og selv om vi begge føler os friske
og rørige, kommer vi ikke udenom,
at vi begge er kommet pænt op i
årene. Bæverne er tilsyneladende
ligeglade, men vi kommer nok ikke
udenom, at det præger møderne
når
begge
ledere
er
i
»bedsteforælder alderen«.

Når
vi
yderligere
indtænker
bæverenhedens meget vigtige rolle
som indgangsport til spejderlivet, er
det temmelig risikabelt, at vi kan
øjne udløbsdatoen for hvor længe
»bedsteforælder-lederne« kan blive
ved. For alles skyld søger vi derfor
blandt de store spejdere og de yngre
forældre en eller to personer, som er
friske på at være med til at holde
gang i bæverdammen. Du/I skal nok
blive grundigt introduceret af os
»gamle« (i mere end én forstand)
ledere.
Spejderhilsen og klask med
bæverhalen
Kirsten og Ove

FamilieSpejd
APRIL

MAJ

6.

FamilieSpejd

3.

FamilieSpejd

20.

FamilieSpejd

17.

FamilieSpejd

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.

FamilieSpejd
JUNI
3.

FamilieSpejd

11.

FamilieSpejd

31.

FamilieSpejd

JULI
SOMMERFERIE

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

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.

Bæverflokken
MAJ

APRIL
Chilimøde. Alle
bævere medbringer
hagesmæk.

6.

Min familie

13.

Koder

8.

Balance og styrke

20.

Rebslagning

15.

Hverdagshelteløb

27.

Knuder og knob

22.

Påske. Julen er slut,
og nul møde

29.

Min familie

1.

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
JUNI
3.

I Skoven - Vi mødes
ved Arnehavehus

10.

Pinse (intet møde)

17.

Klar til lejr

24.

Klar til lejr

JULI
Uge 28
Sommerlejr fælles med
ulveungerne

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

Ledere
Bæverledere
Ove Junne 2392 4300
Assistent
Kirsten Jensen – 3195 9850
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.

Vemmelev Bæverne
APRIL

MAJ

4.

På tur

2.

Super helte løb

11.

Ta’ din ven med til
spejder / fisketur til
søen

9.

Kort og kompas

16.

Store bededag

18.

Påskeferie

23.

Kort og kompas

25.

Forberede vandre tur

30.

Kristi himmelfart

28.

Mor-barn vandre tur
10 km

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

Vemmelev Bæverne
JUNI
6.

Bål dag

13.

Kast terningen

20.

Sommerafslutning
med søskende og
forældre

JULI
SOMMERFERIE

Mødedag og
tidspunkt

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

Der er møde hver torsdag
kl. 17.00 – 18.30 i
Skovstuen i
Bakkely Skov
Slagelse Landevej 132
Vi er ude hver gang så husk
derfor at have tøj på som
passer til vejret
HUSK AT MELDE AFBUD

Vemmelev Bæver & Ulve
BP's fødselsdag og Vinterovernatning

Vemmelev Bæver & Ulve
Vinterovernatning
17 super seje bævere og ulve
fra Vemmelev var afsted på
vinterovernatningen ved Panzer
museum i minus 6 grader.

Vemmelev Ulvene
APRIL

MAJ

4.

På tur

2.

Super helte løb

11.

Ta’ din ven med til
spejder / fisketur til
søen

9.

Kort og kompas

16.

Store bededag

18.

Påskeferie

23.

Kort og kompas

25.

Forberede vandre tur

30.

Kristi himmelfart

28.

Mor-barn vandre tur
10 km

Vemmelev Ulvene
JULI

JUNI
6.

Bål dag

13.

Kast terningen

20.

Sommerafslutning
med søskende og
forældre

SOMMERFERIE

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
Skovsstuen i
Bakkely Skov
Slagelse Landevej 132
Vi er ude hver gang så husk
derfor at have tøj på som
passer til vejret
HUSK AT MELDE AFBUD

Klaus Kroman
Tlf. 2888 0607

Ledere

Anders Feldberg
Tlf. 6051 5502

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

MAJ

APRIL
2.

Forberedelese til løb

4.

7.

Søndag
Distriktsturnering Seddel følger

4.-5.
LØRDAG
Overnatning
hytten

9.

Forberedelse til Sct.
Georgsløb

7.

LØRDAG Sct georgsløb

Pionering

16. Påskeferie

14. Pionering

23. Mærke 1 af 4

21. Mærke 3 af 4

30. Mærke 2 af 4

28. Mærke 4 af 4

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

ved

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.

JUNI
4.

Samfundet omkring dig

11. Pak din rygsæk
18. Sommerafslutning

JULI
Sommerlejren
i uge 28 fra d. 6-10 juli
Første møde
efter sommerferien 13.
august

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

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

Junior/SpejderTrop
APRIL

MAJ

3.

Prep-shop

1.

Work Work Work

10.

Patruljemøde

8.

17.

Påskeferie - Intet
møde

Gå en tur - Husk gode
sko!

15. Patruljemøde

Patruljedyst

22. Kan det flyde?

24.

26.-28. Patruljetur KUN
FOR TROPPEN/STORE
JUNIORER

Mødedag og
tidspunkt

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

29. Patruljedyst - Gallerne
kommer!

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

Junior/SpejderTrop
JUNI
5. Gå en tur - Husk gode
sko!
7.-10. Pinsetur - Info følger
senere :)

JULI
Sommerlejr
19. - 28. Sommerlejr
Kandersteg

12. Patruljemøde
19. Sommerlejrklargøring
+ sjov
26. Sommerlejrklargøring
+ sjov og spas

Ledere
Jacob Andersen
Tlf. 29 63 06 39
Mathias Stendorf
Tlf. 40 48 86 01

VIGTIGT

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

Mike Hansen
Tlf. 22 44 25 23

Mobiltelefon

Stine Pedersen

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

Morten Winther

Den Nye Klan
APRIL

MAJ

Følg med på facebook for
endelig dato

Følg med på facebook for
endelig dato

JUNI

JULI

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
April

Sjak 3

Maj

Sjak 4

Juni

Sjak 5

Juli

Sommerferie
Sjaks i Gribklan:

Sjak 1: Heino, Martin,
Anders J, Rikke
Sjak 2: Frimann, Helle,
Jesper
Sjak 3: Albert, Katrine,
Thomas Junne
Sjak 4: Jacob S, Thomas
S.C, Robert
Sjak 5: Lasse, Feldberg,
Christel

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

Visionsdag
Den 9. marts var hele 25 (!)
voksne, der repræsenterede ALLE
afkroge af vores spejderarbejde,
samlet i hytten. Anledningen var
den årlige visionsdag, og det var
helt fantastisk at opleve, at
"creme de la creme" af
voksenspejderne gik i kast med at
vende og dreje vores visionsplan,
tænke nye tanker og formulere
nye mål. Der kommer mere om
visionsarbejdet i næste nummer
af Herolden.

Det blev en meget vellykket
dag, der kronedes med en flot
voksenfest om aftenen, hvor
hele 20 personer deltog. Det
viste sig jo så, at være en rigtig
god ide, at "genoptage"
traditionen for en rigtig fest for
lederne og alle de øvrige voksne
med tilknytning til Sct. Michael
Gruppe. Mon ikke vi bliver 30 til
festen næste år ??

Klan Sct. Michael
Den4. februar var klanen i Ringsted
og se Supergros's store lager, og
den 4 marts var vi på rundvisning på
Musholm Feriecenter. De havde
sågar en handicapvenlig

svævebane med lift og det hele.
Vi fik desværre ikke lov til at
prøve. Begge et par spændende
arrangemener.

Klan Sct. Michael
PROGRAM
April
1.
Sjak 1 – Klanmøde
Maj
6.

Sjak 2 – Klanmøde

Juni
3.
Sjak 3 – Klanting
7.-9. Kanotur
15.
Bloddonordag
Juli

Sommerferie

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.

