Herolden
Juli, august, september og
oktober 2019
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Gruppelederen
Så er det igen tid til en lille melding
fra Gruppelederen - her lige før der
for
alvor
går
sommer
og
sommerlejre i det hele. Der er
rigtig meget at melde ud omkring,
så det bliver i lidt kort form denne
gang.
Vi har afholdt Visionsdag, hvor der
var en meget flot tilslutning, og
hvor vi kom i land med at få lagt
vejen frem mod 2023/24. De store
spørgsmål og omdrejningspunktet
for
en
del
god
snak
var
prioriteringen af vores mange
faciliteter og nødvendigheden af at
få skabt de rammer, der skal til for
en progressivt spejderliv omkring
2020 - uanset om det er i
Svenstrup, i Vemmelev eller i
Slagelse. Det blev også foreslået, at
vi
gentænker
alderskriterierne
omkring ulve/junior, og det er nu
sket i Grupperådet - med det
resultat, at ulvene fremadrettet
rykker et år tidligere op som
juniorer og at der satset på at
genskabe en solid seniorpatrulje i
den anden ende af junior/tropalderen.
Et andet væsentligt indsalg var
nogle tanker om - og eksempler på
en
nytænkning
omkring
forældresamarbejde - hvad kan Sct.
Michael friste med af muligheder,
for de forældre, der involverer sig i
Gruppens arbejde, lød spørgsmålet
i oplægget bl.a. Spændende tanker,
som Grupperådet vil arbejde videre
med.
Arbejdsdagen forløb fint - helt efter
den traditionelle opbygning, og der

blev virkelig nået noget. Ikke mindst
var der en række deltagende
spejdere, der virkelig knoklede
igennem,
og
der
har
næppe
nogensinde før blevet flækket og
stablet så meget brænde, som i år.
Opbakningen
i
år
var
tilfredsstillende, men vi må nok
erkende, at der skal mere end en
arbejdsdag til, når vi indtænker alle
matriklerne.
Den nye grund i Slagelse er der fuld
gang i. I skrivende stund tryller Jan
Lund
med
en
række
samarbejdspartnere, og allerede nu
kan der parkeres på den nye plads selv om der selvfølgelig kommer
belægningssten på - på et tidspunkt.
Det bliver stort, når vi for alvor kan
gå i gang med at tænke faciliteter
ind på nyerhvervelsen.
Situationen omkring lederne er
tilfredsstillende i de enkelte enheder,
men af forskellige årsager har nogle
af de, der normalt trækker læsset,
måttet skrue lidt ned for blusset i
øjeblikket, og vi står i en situation
omkring
Grupperåd/gruppeledelse,
hvor vi må ud i marken og finde et
par frivillige, der kan se sig selv ind i
det overordnede arbejde. Nu er
bolden givet op - og måske viser det
sig,
at
de
allerede
findes
i
"inderkredsen" af Sct. Michael sådan har det jo været før.
A pro pos ledere, så skal der lyde en
stor tak til Kirsten "bævermor", som
har meldt ud, at hun stopper som
fast
inventar
omkring
Bævermøderne. Kirsten har trukket
igennem i mange år, og får hun lidt

Gruppelederen
"abstinenser", ved hun godt, at hun
er mere end velkommen til at kikke
forbi. Kirsten vil stadig give et nap
med i andre sammenhænge...
Og når talen er på bæverne, så skal
vi som sædvanlig i gang med en
agitationsomgang rundt omkring,
for at få fyldt bæverdammen godt
op igen.
Fremtidsfabrikken har et arbejde i
gang
under
overskriften
#digitalspejder, hvor de skulle
bruge 9 børn i alderen 10 - 12 år
som sparringspartnere m.m. Også
forældrene til børnene inddrages. Vi
leverede fluks 3 spejdere fra
Ulveflokken, som var interesserede
i at være med til at kikke på og
udvikle spejderarbejde i forhold til
sociale medier (og omvendt).. Det
bliver meget spændende at følge
arbejdet.

forældre og andre interesserede. Jeg
glæder mig allerede...
Sluttelig så håber jeg, at alle årets
sommerlejre i alle vores enheder vil
forløbe super, så spejderne og
lederne kommer hjem propfyldt med
gode oplevelser.
Ikke mindst bliver det jo vildt
spændende at høre om Troppens
kæmpearrangement i Schweiz, når
stort set hele banden drager af sted
til Kandersteig. I må have en
pragtfuld tur !!
God sommer !

Sæt allerede nu et kæmpe X i
kalenderen ved torsdag den 5.
september, hvor der skrues op for
årets traditionelle GRILLFEST for
alle enheder, ledere, klaner,
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Kontingent på den nye måde
I april prøvede vi så for første
gang
at
benyttet
korpsets
Medlemsservice til at opkræve
kontingent. Det foregår ved, at
systemet automatisk danner en
faktura, der udsendes pr. E-mail
hvori der også findes at link,
som fører til en betalingsside.
På siden er det så muligt at
betale med de mest gængse
betalingskort.
Hvordan gik det så?
Tja, helt problemfrit har det ikke
været. For det første viste det
sig, at kontaktoplysningerne for
manges
vedkommende
var
forældede således, at E-mailen
aldrig nåede frem. For det andet
har der været enkelte tilfælde,
hvor mails på mystisk vis er
blevet ”spist” et sted mellem
afsender og modtager. Sidst,
men ikke mindst, er det faldet
nogen for brystet, at det ikke
tilbydes
alternativer
til
kortbetaling.

Det har vi lært af, og når vi
samarbejder, kan det alt sammen
løses.
Løsningerne
Hold dine kontaktoplysninger
opdateret
I kontingentsammenhæng er Emailadresse
og
mobiltelefonnummer
det
vigtigste.
Desuden
kan
din
postadresse have betydning for
de kommunale tilskud.
Erfaringerne fra april viser, at
kontaktoplysningerne
behøver
særlig
opmærksomhed
når
spejderen bliver voksen nok til
selv at overtage ansvaret for
betaling af sig eget kontingent,
for så er det spejderen egen Email
og
eget
mobiltelefonnummer, vi har brug
for. Som oftest har vi ved
indmeldelsen
kun
fået
kontaktoplysninger
på
de
pårørende.

Kontingent på den nye måde
Brug betalingskort
Grunden til, at korpset anbefaler
kortbetaling er, at det er den for
øjeblikket billigste måde at
automatisere
registrering
af
indbetalingerne.
Allerede
få
minutter efter transaktionen er
gennemført, vil fakturaen være
markeret som betalt. Ved andre
betalingsformer kan der gå op
til en måned.
Desuden anbefaler korpset, at
man
registrerer
sit
betalingskort. På den måde
kommer det til at virke som et
abonnement (på lige fod med
f.eks. Netflix, Mofibo) og så
behøver du aldrig at være
bange
for
at
komme
i
kontingentrestance mere.
Andre betalingsformer
Er kortbetaling sikkert? Tja,
man
ved
jo
aldrig,
hvor
udspekulerede hackerne kan
blive,
men
hele
kortadministationen ligger hos
et professionelt firma, der ikke
laver
andet.
Dine
kortoplysninger burde derfor
være sikret.
Skulle du alligevel stadig være
bekymret, så er MobilePay og
bankoverførsel en mulighed. Du
skal blot være opmærksom på,
at
der
kun
laves
bankafstemning en gang om
måneden, så du kan risikere at

få et par betalingspåmindelser
efter du har betalt.
Hvis
du
bruger
MobilePay
(685199) eller bankoverførsel
(9383-4581111555)
er
det
absolut
nødvendigt
for
regnskabsafstemningen, at du
husker
at
henvise
til
fakturanummeret!
Husk at betale dit kontingent
Det er sådan, at vi kun må
medregne
kontingentbetalende
medlemmer, når vi søger om
tilskud, og hermed menes ikke
»opkrævet«,
men
»betalt«
kontingent, og det skal være
betalt indenfor kalenderåret.
Desuden betaler vi omkring kr.
100 i kvartalet videre til korpset
for alle tilmeldte medlemmer, og
disse penge må vi lægge ud af
gruppekassen indtil kontingentet
er betalt.
Hvordan vi bruger resten af dit
kontingent,
fremgår
af
regnskabet. Det fører for vidt at
uddybe her, men du kan altid
bede om en udskrift, men du skal
i hvert fald vide, at dit kontingent
er nødvendigt for at få det hele
til at løbe rundt.
Spejderhilsen
Torben Bergo Friis, kasserer
Ove Junne, bogholder
oekonomi@sctmichael.dk

Vemmelev Bæverne
AUGUST

JULI
SOMMERFERIE

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

22.

Opstartsmøde

29.

Den store lege dag

Vemmelev Bæverne
SEPTEMBER

OKTOBER

5.

Grillfest i slagelse

3.

Mærk efteråret

12.

Fisketur til stranden

5-6.

Far-barn kanotur

19.

Dolkebevis

10.

Intet møde

26.

Masterchef

17.

Efterårsferie

24.

Byg-hule-mærke/på
tur

31.

Byg-hule-mærke

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

JULI
SOMMERFERIE

22.

Opstartsmøde

29.

Den store lege dag

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

Vemmelev Ulvene
SEPTEMBER

OKTOBER

5.

Grillfest i slagelse

3.

Mærk efteråret

12.

Fisketur til stranden

5-6.

Far-barn kanotur

19.

Dolkebevis

10.

Intet møde

26.

Masterchef

17.

Efterårsferie

24.

Byg-hul-mærke/på
tur

31.

Byg-hule-mærke

Klaus Kroman
Tlf. 29 72 21 17

Ledere

Anders Feldberg
Tlf. 6051 5502

FamilieSpejd
Småspejdere er også seje spejdere

FamilieSpejd
Småspejdere er også seje spejdere

FamilieSpejd
JULI
SOMMERFERIE

AUGUST
18.

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
OKTOBER

SEPTEMBER
1.

FamilieSpejd

13.

FamilieSpejd

15.

FamilieSpejd

27.

FamilieSpejd

29.

FamilieSpejd

FamilieSpejd
Koordinator
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.

Sådan er spejdere –
selvfølgelig
Spejderliv skal læres
Når man er en lille bæver på 78 år, kan det være en stor ting
at skulle på sommerlejr. Ikke
alene handler det om at skulle
være væk fra mor og far, det
handler også om at sove i
uvante omgivelser og om at
begynde at tage ansvar.
Det er færdigheder, de færreste
af os er født med. Det er noget,
der skal læres, så derfor havde
vi arrangeret en øve-lejrplads
for bæverne. Bare en enkelt nat,
så de kunne prøve det.
De skulle sove i patruljetelt,
hjælpe med at lave mad over
bål og vaske op på lejremanér.
For at gøre det så realistisk som
muligt, havde vi lagt lejren så
langt nede på spejdergrunden
som muligt, så bæverne også
kunne opleve, at der var langt
til toiletterne og langt, når der
skulle hentes vand.

Når nøden er størst – er
hjælpen nærmest
Pyh, ambitionerne var høje hos
os bæverledere, men da dagen
nærmede sig, viste det sig, at vi
havde slået et større brød op,
end vi kunne bage. Derfor sendte
vi et nødråb til troppen, og fik
hurtigt masser af positiv respons.
På dagen dukkede fem friske
spejdere om, som nærmest i et
snuptag
fik
etableret
en
professionel spejderlejr.
Valdemar påtog sig rollen som
»telt-kaptajn« og guidede sikkert
bæverne i, hvordan man opfører
sig i et telt, samtidig med han
hjalp hver enkelt til rette.
Udenfor fik Sune, Oliver, Ida og
Frida
hurtigt
bygget
et
opvaskebord og et galgeophæng
over ildstedet, så gryderne kunne
hejses op og ned efter behov.
Brændehugning og pasning af
bålet stod de også får, mens
bæverne nysgerrigt fulgte med.

Sådan er spejdere –
selvfølgelig

Rollemodeller
Ja,
det
var
næsten
det
allerbedste. De store spejdere
var perfekte rollemodeller for de
små, så jeg tror, bæverne denne
dag lærte mere om, hvad det vil
sige at være del af en
spejderfamilie,
end
vores
arbejde
med
familiemærket
magtede.

Og er der ikke netop, hvad
spejderkonceptet handler om: At
unge leder børn, og der igennem
erhverver
sig
uvurderlige
voksenkompetencer.
Undskyld, her blev jeg vist helt
rørt. Jeg prøver bare at udtrykke
min taknemmelighed til vores
friske spejdere og min glæde
over
at
være
en
del
af
spejderverden.
Store klask med bæverhalen
Pernille og Ove

Bæverflokken
AUGUST

JULI
Uge 28

12.

På jagt efter vores
sneglevenner

Sommerlejr fælles med
ulveungerne

19.

Tag en ven med

26.

Lejrbål (med popcorn
og snobrød)

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
OKTOBER

SEPTEMBER
2.

Forberedelse til
grillfest

7.

Når dæmninger vi
laver

5.

Grill fest torsdag

14.

Efterårsferie

9.

Jeg er en lille bæver

21.

Så pænt vi følges ad

16.

som altid finder vej

27.

BUSK søndag

23.

Jeg er så rask og
væver

28.

Og knurrer vore
maver

30.

Og vi er flere end
mig

Ledere
Bæverledere
Thomas Junne - 20892703
Assistent
Ove Junne - 23924300

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

Assistent?
Bæverne er i øjeblikket på
jagt efter en ny frisk
assistent. Kender du en,
der bare leder efter en
undskyldning for at være
spejder med verdens
sødeste børn, så sig det til
dem.

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

AUGUST

JULI
Sommerlejren
i uge 28 fra d. 6-10 juli

13.

Første møde, vi
leger!

Første møde
efter sommerferien 13.
august

20.

Flokmøde

27.

Farvel til de store

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.

SEPTEMBER
3.

Forberedelse til
Grillfest

5.

Grillfest (torsdag)

10.

Velkommen til de
nye, Spor og kort

17.

Aktivitetsmærke

24.

Aktivitetsmærke

OKTOBER
1.

Aktivitetsmærke

8.

Aktivitetsmærke

15.

Efterårsferie (intet
møde)

22.

Førstehjælp

29.

Vi laver lygter

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

Husk Grillfesten
Torsdag den 5.
september

Find 5 fejl

Klan Sct. Michael
Klanen på virksomhedsbesøg hos Dagrofa
og Kalundborg langbølgeradio

Juniorerne
AUGUST

JULI
Sommerlejr
19. - 28. Sommerlejr
Kandersteg

Mødedag og
tidspunkt

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

7.

Sommerferie - intet
møde

14.

Velkommen tilbage

21.

Patruljemøde og
patruljeråd

28.

Forberedelse til
Grillfest

Aldersgruppe
Juniorerne er for børn
og unge i 4. og 5. klasse

Juniorerne
SEPTEMBER
4.

Forberedelse til
Grillfest

5.

Grillfest

11.

Velkommen til nye
juniorer

18.
25.

OKTOBER
2.

Legemøde

9.

Hvor langt kom i?

16.

Efterårsferie

23.

Lær din juniormakker at kende

Patruljemøde og
patruljeråd

27.

BUSK-gudstjeneste

Løb dig træt

30.

MEGA mødet!

Ledere
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.

Historien om Skinnie
Siden 1999 har Skinnie været
juniortroppens stander, så ved
grillfesten i år skal høn modtage
sin velfortjente 20-års stjerne.
Ubestemt køn
Jeg
bruger
den
feminine
stavemåde »Skinnie« (ligesom i
»Vinnie«), mens andre bruger
den maskuline form »Skinny«
(ligesom i »Tommy«). Sagen er
imidlertid, at det ikke er muligt
at
fastslå
kønnet
med
sikkerhed. DNA-analyser har
måtte opgives, og frenologiske
analyser af kraniet giver ingen
sikre svar. Så her har det sin
berettigelse at anvende det
kønsneutrale stedord »høn«.
Oprindelse
Det er fastslået, at Skinnie er af
anden etnisk oprindelse end
dansk. Grundige undersøgelse
peger mod Indonesien, men det
kan
lige
så
godt
være
Filippinerne,
Thailand
eller
Vietnam. Et enkelt spor antyder

at Singapore spiller en rolle, men
det er formodentlig højst som
transitland.
Hvordan
Skinnie
kom
over
grænsen finder vi nok aldrig ud
af, det eneste, der med sikkerhed
kan fastslås, er at høn i 1999
diskret dukkede op i udkanten af
Slagelse i en improviseret butik
for
håndlavede
møbler.
De
tomme øjenhuler så bedende på
mig, og uden ord sagde høn:
»Tag mig med, tag mig med, tag
mig meeeeed!«, og det gjorde
jeg, skønt jeg godt vidste, at det
kan være strafbart at skjule
illegale indvandrere.
Så min kone, Doris, og jeg
løskøbte
Skinnie
fra
den
skrupelløse skelet-smugler, og
tog hønde med hjem. Den første
udfordring var at gøre noget ved
de tomme øjenhuler, så ud af
sine gemmer fremdrog Doris to
rubin-lignende sten, og udførte
en øjenrekonstruktion.

Skinnie med på hike, Randerslejren 2000

Historien om Skinnie

Tropsstander
Den næste var at finde et
permanent
opholdssted
til
Skinnie, og det blev altså
spejderhytten
på
Thorvaldsensvej.
På
dette
tidspunkt
havde
juniortroppen allerede i små fire
år bygget på idérammen fra De
tre Musketerer. Mottoet »En for
alle – alle for en« er jo i
samklang med spejderånden og
i familie med andre ordsprog
som for eksempel »Ingen er
færdige, før alle er færdige«. Så
vi havde allerede samlet en del
relikvier
sammen,
der
understøttede idérammen, men
alligevel var det rørende at
opleve den varme, hvormed
musketererne omgående bød
Skinnie velkommen. Høn blev
straks udsmykket med symboler
fra troppens historie, og som
årene er gået, er flere kommet
til.

En hel særlig historie har
»abehånden«. Det begyndte
med, at juniorerne på en
sommerlejr i Andelslandsbyen
Nyvang lærte at slå reb.
Hurtigt lærte de at mestre
sisal, og begyndte at udforske
andre materialer. Rebet, som
abehånden er bundet i, er
udelukkende
slået
af
toiletpapir.
Høn var med på korpslejren i
Randers, og gennem årene på
adskillige andre lejre og løb
rundt om i landet, men det
vidner
de
forskellige
læderlapper om, og det fører
for vidt at beskrive dem alle
her.
Tidens tand
Som det sømmer sig for en sand
tropstander, er Skinnie mærket
af tidens tand. Der er stadig
spejdere, som kan huske, da høn
brækkede rygsøjlen, og vi må i
dag
konstatere,
at
øjenrekonstruktioner ikke varer
for evigt. Men høn er stadig et
uundværligt
element
ved
tropsmødernes åbningsceremoni.
Ingen kender den forventede
levetid for den art, som Skinnie
tilhører, men nu er der i hvert
fald gået 20 år, og vi ønsker
Skinnie tillykke med den runde
dag.
Ove Junne
Juniortropleder ca. 1996-2003
Nu bæverleder

Spejdertroppen/Senior
AUGUST

JULI
Sommerlejr
19. - 28. Sommerlejr
Kandersteg

Mødedag og
tidspunkt

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

7.

Sommerferie - intet
møde

14.

Velkommen tilbage

21.

Patruljemøde og
patruljeråd

28.

Forberedelse til
Grillfest

Aldersgruppe
Spejdertroppen/ Senior er
for børn og unge i
6. klasse - 17 år

Spejdertroppen/Senior
SEPTEMBER
4.

Forberedelse til
Grillfest

5.

Grillfest

11.

Patruljemøde og
patruljeråd

18.

Brobygning

25.

Vi tør!

OKTOBER
2.

Legemøde

9.

Vi tør!

16.

Efterårsferie

23.

Patruljemøde og
patruljeråd

27.

BUSK-gudstjeneste

30.

MEGA mødet!

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

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

Den Nye Klan
JULI

AUGUST

Følg med på facebook for
endelig dato

Følg med på facebook for
endelig dato

SEPTEMBER

OKTOBER

Følg med på facebook for
endelig dato

Følg med på facebook for
endelig dato

Ledere

Mødedag og
tidspunkt

Klanleder:
Jacob Andersen 29630639
Klanassistenter:
Mathias Stendorf

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

Gribklan
PROGRAM
Juli

Sommerferie

August

Sjak 1

September

Sjak 2

Oktober

Sjak 3

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

Klan Sct. Michael
PROGRAM
Juli

Sommerferie

August
12.
Klanmøde (Sjak 1)
September
2.
Klanmøde (Sjak 2)
5.
Grillfest
14.
Mandehørm
20-22. Rovertur Midtjylland
Oktober
7.
Klanmøde (Sjak 3)

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.

