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Gruppelederen
Kære allesammen

Først og fremmest ønskes I et 
rigtigt godt nytår. Jeg håber, at I 
har haft en dejlig jul, og at I ser 
frem til, hvad det kommende 
spejderår 2020 vil bringe af 
udfordringer og oplevelser.

Et tilbagekik på de seneste 
måneder viser, at den nye grund 
ser flot, grøn og færdig ud - med 
gode og efterspurgte P-pladser. Nu 
venter så etableringen af de 
faciliteter, som vi ønsker og 
prioriterer. Det bliver spændende....

Det ser efterhånden ret så lovende 
ud i Vemmelev også - i forhold til at 
få taget på bålhytten færdigt, og 
hytten på Bjerget har fået en 
ordentlig omgang..... primært af 
nogle ledere.....

For det er stadig sådan, at det 
kniber med at få opbakning til 
vores praktiske opgaver... 
desværre...
For at afhjælpe det problem, har vi 
vedtaget, at på de kommende 
Leder-, hhv. Grupperådsmøder vil vi 
lave en årsplan, så det er muligt at 
orientere sig i RIGTIG god tid.
Der ud over vil vi tage forskellige 
andre initiativer - eksempelvis 
uddelegere små konkrete opgaver 
til interesserede forældre og andre 
voksne. Mange har nemlig 
efterspurgt muligheden for at 
kunne hjælpe til, når det specifikt 
passede ind i familiens øvrige 
gøremål.

Jan Lund - mangeårig meget aktivt 
medlem hos os - og tidligere

Tropleder for en kæmpeflok af meget 
dygtige og aktive spejdere, har sagt 
ja til at indtræde i Grupperådet på 
den ledige plads som 
Gruppeassistent. Meget glædeligt ! 
Lund får selvfølgelig opgaven, især - 
at være "tæt på" de mange praktiske 
og håndværksmæssige udfordringer 
og opgaver, som dukker op hos os. 
Men hans mange kvaliteter og 
enorme netværk kommer med 
garanti i spil på andre fronter også.

Der er indgået budgetforlig i 
byrådet, og det ser heldigvis ud som 
om, man har lagt den største del af 
besparelserne på det etablerede 
foreningsliv væk. Det er vi 
selvfølgelig meget glade for, men 
anerkender selvfølgelig også, at 
fritidsdelen af kommunens udgifter 
fortsat skal have bevågenhed.
Der er også en igangværende 
politisk proces, der meget gerne 
skulle afstedkomme, at vi ikke 
længere skal betale grundskyld af 
vores spejdergrunde. Dejligt !!

Super er det også, at vi har fået 
bevilliget det ønskede tilskud til den 
meget tiltrængte renovering af 
varme og el i hytten på 
Thorvaldsensvej. 
Lund og Heino har tænkt tanker, og 
Heino har udarbejdet et detaljeret 
projekt, som fremadrettet dels vil 
spare store el/varmeudgifter, og dels 
vil have en standard, så vi kan være 
os selv bekendt i disse udfordrende 
klimatider.

GODT NYTÅR !!

SpejderHilsner
Kim, Gruppeleder
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Noam fra vores enhed i Vemmelev 
har fra 1. december 2018 til 1. 
december 2019 haft sit 
spejdertørklæde på i 365 dage.

Det er super sejt og dejligt at Noam 
er stolt over at være spejder, og at

han gerne vil vise alle andre sin 
stolthed på denne måde.

Der skal lyde et stort tillykke til 
Noam, som modtog spejdermærket 
Spejd365 for sin bedrift.

365 dage med tørklæde
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Vemmelev Bæver & Ulve

Ledere

Pia Friis
Tlf: 5048 8195

Frank Larsen
Tlf: 2070 7572

Klaus Kroman
Tlf. 2972 2117

Bæver ass.:
Viktor Mantzius

FEBRUAR
6. Fotoløb

vi mødes ved Ekos

13. Vinterferie

20. Tænkedag

27. Fastelavns fest

JANUAR
9. Opstartsmøde

16. På tur

23. Forberede 
vinterovernatning

24-25.Vinterovernatning

30. Intet møde



Vemmelev Bæver & Ulve

APRIL
2. Ægge møde. Alle 

medbringer 5 kogte æg 
og 5 ikke kogte æg

9. Påskeferie

16. Ta’ din venner med til 
spejder

23. Regnormebo

30. Insekthotel

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 & ulve spejdere er 
for børn som går i 0. til 4. 
klasse

MARTS
5. Besøg af ulve og 

bæverne fra Slagelse

12. Vi laver primimad
vi mødes ved 
Arnehavehus Slagelse 
Lystskov

19. Besøg på 
brandstationen
nærmere info følger

26. Førstehjælp



Torsdag d. 14 november blev 
der afholdt familie-spejder-
møde i Vemmelev. Forældre og 
søskende var inviteret til det 
normale spejdermøde, og var 
mødt talstærk op. På mødet 
skulle vi bygge drager.

Lederteamet havde sørget for en 
masse materialer, og det var nu 
op til hver enkelt familie at 
bygge deres egen personlige 
"familiedrage". Fantasien og 
kreativiteten fik frit spil, og alle 
familier gik hjem med nogle 
rigtig fine drager. 

Desværre var det total vindstille, 
så vi fik ikke mulighed for at 
afprøve de mange flotte drager.

Familiedag i Vemmelev



Familiedag i Vemmelev



Så blev det endelig tid til 
kanotur med Vemmelev 
spejderne. Vi begyndte at pakke 
de ting vi skulle have med 
tidligt på morgenen. Da vi 
havde pakket, kørte vi i Netto 
for at købe slik til turen. Vi 
ankom til Broby kanoudlejning 
kl. 1100, hvor vi pakkede os 
sammen i så få biler som muligt 
og så kørte til Vetterslev og 
satte kanoerne i. 
Vi sejlede med god fart og der 
blev snakket meget sammen. 
Da vi kom til Vrangstrup, holdt 
vi pause for at spise vores 
medbragte madpakker. Bagefter 
fandt vi noget pandekagedej 
frem og tændte nogle små bål. 
Der blev hurtigt lavet nogle 
lækre pandekager over de små 
bål. Bagefter var det tid til at 
sejlede videre. Den ene kano 
fungerer som kiosk kano, der 
kunne vi købe drikkevare 
undervejs. 
Da vi kom til lejren, gik alle de 
voksne i gang med at sætte 
telte op. Børnene fandt nogle

 knogler og pinde og begyndte at 
lege krig. Det var rigtig sjovt.
Til aftensmad fik vi burgere og 
grillpølser. Efter aftensmaden 
hyggede vi os med varm kakao 
omkring bålet, pinde med ild i og 
en masse snak. Vi brugte vores 
hjemmelavede lygter til at lyse 
teltet op med da vi gik i seng.

Det blev en kold nat (-4.C) men 
vi frøs ikke i vores soveposer… 
om morgenen lunede vi teltet 
med en trangia, inden vi 
samledes til et dejligt varmt bål 
og ristet nogle lækre boller til 
morgenmad.  Vi pakkede hurtigt 
vores telte sammen og gik over 
og fik nogle seje kanomærker.  
Efter de seje kanomærkerne, var 
kanoturen slut og vi kørte hjem 
og fik et varmt bad.

Tak for en super hyggelig 
kanotur.

Mange spejderhilsner
Sigurd og Esben Vildmark

Kanotur med Vemmelev 
Spejderne 5./6. okt.



Kanotur med Vemmelev 
Spejderne 5./6. okt.



Kanotur med Vemmelev 
Spejderne 5./6. okt.



Bålplads brugbar igen

Efter at bålpladsen gik i stykker 
til grillfesten i september har 
området været spærret. Men i 
november fik Gribklan gjort 
bålpladsen brugbar igen og 
spærring er fjernet.



FamilieSpejd
JANUAR

5. Fuglefodder møde

19. Møde

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
2. Møde

16. Vinterferie
Intet møde



FamilieSpejd

MARTS
1. Møde

15. Møde

29. Møde

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.

APRIL
12. Påske

26. Møde



Bæverflokken

FEBRUAR
2. Store Aktivitetsdag 

lørdag 

4. Vi gnaver bark og blad

11. Vi bævere kan bære på 
evner hver for sig

18. Man vinder flokkens 
ære på fællesskabets 
vej

25. Vi mødes i Sct. Peders 
kirke

JANUAR
7. Når dæmninger vi 

laver

14. Efterårsferie
 
21. Så pænt vi følges ad

27. BUSK søndag 

28. Og knurrer vore 
maver 

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

Aldersgruppe

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



Bæverflokken

MARTS
2. Tag en ven med - 

spejderlege

5. Torsdag kl. 17 - 18:30 
Besøge Bulvene i 
Vemmelev

9. Vi mødes ved 
Arnehavehus. 
Aktivitetsmærke:Natur

16. Vi mødes ved 
Arnehavehus. 
Aktivitetsmærke:Natur

23. Vi mødes ved 
Arnehavehus. 
Aktivitetsmærke:Natur

30. Vi mødes ved 
Arnehavehus og går til 
Thorvaldsensvej 5 km.

APRIL
6. Påskeferie Intet møde

13. Påskeferie Intet møde

17.-18. Weekend Lejr på 
Kragerup Gods

20. Vi træner til at vinde 
distriktsløbet

26. Søndag Distriktets 
bæver og ulveturnering

27. Vi evaluerer og træner 
til Sct. Georgsløbet

Ledere

Bæverledere
Thomas Junne - 20892703

Assistent
Ove Junne - 23924300

Assistent
Cajsa Adorjan Seger - 
22795266

Medhjælper
Amalie My Friis



FEBRUAR
4. Aktivitetsmærket 

Tankebryder

11. Vinterferie - intet møde

18. Aktivitetsmærke - 
Fortsat

23. Søndag Fastelavn ved 
sct Peders Kirke

25. Tankebryder- Vandretur

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

JANUAR
7. Knob og andre 

spejderfærdigheder

14. Vi laver snelygter
 
21. Snobrødsbevis

28. Lav dit eget knobreb

Aldersgruppe

Aldersgruppe Ulveflokken er 
for børn som går i 2. og 3. 
klasse

Mødedag og 
tidspunkt

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



MARTS
3. Intet møde
5. Torsdag: Møde i 

Vemmelev kl. 17-18:30

10. Bander og særpræg

17. Knob og besnøring

24. Morse og andre koder

31. 5 km vandretur

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

APRIL
7. Påskeferie

14. Kokkemærket

17-18 Weekendtur til 
Kragerup Gods

21. Bålløb

28. Bandedyst

Ledere

Maria Stendorf Neumann: 
Flokleder Tlf. 2181 2686

Torkil Bladt:
Flokass. Tlf. 2964 0250

Ove Junne:
Flokass. Tlf. 2392 4300



Flygtningeløb på
Hulby Møllegård

På en ikke speciel kold, men 
regnfuld novemberdag samlede 
spejdere fra alle korps sig på 
Hulby Møllegård til den fælles 
BUS-aktivitetsdag. Der var nok 
alligevel et overtal af grønne 
uniformer, for hele troppen var 
der foruden et pænt antal ulve 
og bævere.

Dagen var bygget op over et 
flygtningeløb, der ud over at 
»give én på opleveren« gerne 
skulle få spejderne til at 
reflektere over, at det er en 
alvorlig sag at være flygtning, 
og der næppe er nogen, som 
flygter for sjov.

Forhindringer skulle forceres, og 
banditter lurede alle vegne, men 
til sidst nående spejderne frem til 
en flygtningelejr, som det rigtige 
Røde Kors havde hjulpet med at 
sætte om. Derefter blev 
spejderne sendt videre til et 
fremmet land, hvor de ikke 
kunne sproget, og skulle lære 
fremmede skikke. Først derefter 
kunne de gå til 
»Indfødsretsprøve«, der skulle 
bestås, inden flygtningen kunne 
få sit nye statsborgerskab.

Tusind tak til alle de voksne, der 
trodsede regnen og gav 
spejderne en super oplevelse.



Flygtningeløb på
Hulby Møllegård



Bævere og Ulve i gang
Ulvene fik nyt 
aktivitetsmærke.

En stor dag for en 
hver spejder.

Bæverne havde 
pandekagemøde, 
hvor der blev 
pyntet fine 
pandekager.

Ulvene fik nyt 
aktivitetsmærke.

En stor dag for en 
hver spejder.

Bæverne lavede smørrebrød til Klan Sct. Michael. Rigtig lækkert.



Klan Sct. Michael på tur til 
Silkeborg



Juniorerne

Aldersgruppe

Juniorerne er for børn
og unge i 4.-6. klasse

FEBRUAR
5. Apostel

12. Vinterferie

19. Patruljemøde og 
patruljeråd

26. Skoven - Vi mødes 
ved Arnehavehus

Mødedag og 
tidspunkt
Juniorerne holder

møde hver onsdag fra kl.
18.30 - 20.30.

JANUAR
1. Intet møde

8. Kan det brænde?

15. Patruljemøde og 
patruljeråd

22. Bålmøde

29. Patruljedyst

31 – 2. Vinterovernatning



Juniorerne

MARTS
4. Apostel

11. Patruljemøde og 
patruljeråd

18. Kirke - info følger!

25. DM Bootcamp

Ledere

Mike Hansen
Tlf. 22 44 25 23

Stine Pedersen
Tlf. 20 53 00 08

Morten Winther
Tlf. 53 55 75 63

Sofie Pedersen

Christian Olsen

Mobiltelefon

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

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

APRIL
1. Tror du på den?

8. Påskeferie

15. Patruljemøde og 
patruljeråd

22. Pionering

24-26.DM i spejder, 
Næsbycenteret

29. Patruljedyst



Spejdertroppen/Senior

FEBRUAR
5. En tro

12. Vinterferie

19. Patruljemøde og 
patruljeråd

26. Skoven - Vi mødes 
ved Arnehavehus

Mødedag og 
tidspunkt

Spejdertroppen/ Senior 
holder møde hver onsdag 

fra kl. 18.30 - 20.30.

JANUAR
1. Juleferie

8. Varm fingrene

15. Patruljemøde og 
patruljeråd

22. Avanceret teoretisk 
orienterings mission 
(ATOM).

29. Patruljedyst

31-2.Vinterovernatning

Ledere

Jacob Andersen
Tlf. 29 63 06 39

Mathias Stendorf
Tlf. 40 48 86 01



Spejdertroppen/Senior

MARTS
4. En tro

11. Patruljemøde og 
patruljeråd

18. Kirke - info følger!

25. DM Bootcamp

Mobiltelefon

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

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

APRIL
1. Tror du på den?

8. Påskeferie

15. Patruljemøde og 
patruljeråd

22. Tip top patrulje

24-26 DM i spejder, 
Næsbycenteret

29. Patruljedyst

Aldersgruppe

Spejdertroppen er for børn 
og unge i 7. klasse til 17 år.

Troppen er fra 7. klasse 

Senior er fra 8. klasse til 
17. år



Når nu man er blevet gammel 
nok til at blive tropspejder, og 
alle de gamle tropspejdere er 
blevet gamle nok, til at blive 
seniorer, mente vi ledere, at det 
var på sin plads, at der blev 
holdt en ordentlig optagelse for 
dem alle sammen.

"Hvad udfordrer en spejder 
mest?" spurgte vi hinanden. 
Hvordan finder man ud af, hvad 
der præcis kan være med til at 
give en fed oplevelse, og 
samtidig rykke nogle grænser, 
for at spejderne selv oplever, 
hvordan man kan meget mere 
sammen, når man er en 
patrulje, der hjælpes ad, og 
støtter hinanden?
Jo! Man spørger selvfølgelig 
spejderne selv, fordi det er lige 
præcis det, som mærket "Vi 
tør!" går ud på.

Igennem en række møder, blev 
spejderne udfordret på at 
snakke med hinanden om 
præcis det de ikke tør, eller de 
ting de frygter, eller de grænser 
som de har. På forskellige måder 
blev der sat ord på dette - og 
især også, hvad der skulle til, 
for at man kunne overvinde de 
ting, som man ikke tør.

Fast forward - klokken er 04:00, 
og pludselig vækkes spejderne 
af nogle forskere, som er rejst

tilbage i tiden, til den periode 
som man i fremtiden kalder 
"Curling-perioden". Den periode 
er i fremtiden kendt som den tid, 
hvor børn intet turde - og for at 
undersøge det nærmere, er 
forskerne rejst tilbage, for at 
analysere på nogle helt tilfældige 
børn, og for at finde ud af, om 
det passede.

Spejderne fik hurtigt nogle 
kontrakter de skulle skrive under 
på - også selvom de ikke fik 
nærlæst fuldstændigt, hvad de 
egentlig skrev under på! I alt 
hast gik det med at pakke alt 
grej sammen, og spejderne blev 
sendt afsted på en række prøver, 
som bl.a. inkluderede at skulle i 
havet og løse koder, gå alene i 
mørket, præsentere for hinanden 
og sidst, men ikke mindst, spise 
noget utroligt lækkert 
morgenmad, som forskerne 
havde med fra fremtiden (I 
fremtiden var levende 
græshopper og melorme, en helt 
almindelig del, af en sund og 
nærende kostplan)

Hvordan det hele sluttede skal vi 
selvfølgelig ikke afsløre her, men 
vi giver en stor ros til alle de 
trop- og seniorspejdere som var 
med på turen, og som TURDE! 
Det er fantastisk dejligt at se, og 
vi håber at alle fik en god 
oplevelse ud af det.

Trop- og seniorspejdernes 
Optagelsestur 2019



Trop- og seniorspejdernes 
Optagelsestur 2019



Den Nye Klan

APRIL
Følg med på facebook for 

endelig dato

FEBRUAR
Følg med på facebook for 

endelig dato

Julefrokost

26. januar 2020

Glædelig bagjul

JANUAR
Følg med på facebook for 

endelig dato

MARTS
Følg med på facebook for 

endelig dato

Ledere

Klanleder:
Jacob Andersen 29630639

Klanassistenter:
Mathias Stendorf



Gribklan
PROGRAM

Januar Klanting

Februar Sjak 1

Marts Sjak 2

April Sjak 3

Sjaks i Gribklan:

Sjak 1:

Sjak 2:

Sjak 3:

Sjak 4:

Sjak 5:

Nye sjak efter Klanting så 
glæd dig til den spændende 
lodtrækning. Uhhhhhh!!!

Mødedag og 
tidspunkt

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

Lederteam

Klanleder Anders Jensen
Tlf. 24 43 68 37

Kasserer Martin Bentzen
Tlf. 31 20 02 01

Aldersgruppe

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



Klan Sct. Michael

PROGRAM
Januar
6. Klanmøde (Sjak 2)

Februar
3. Klanmøde (Sjak 3)

Marts
2. Klanmøde (Sjak 1)

April
6. Klanmøde (Sjak 2)

Sjaks

Sjak 1: Stig, Leo, Lars, 
Kim og Torkil

Sjak 2: Egon, Asger, Poul, 
Ove og Peter

Sjak 3: Erik, Torben, Jan 
Lund, Niels og 
Søren 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

Aldersgruppe

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

Mødedag og 
tidspunkt

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



Spejderhytten Thorvaldsensvej 23
Udlån af hytte Susanne Andersen  5850 0925

• Gruppeleder Kim Stendorf,
Tordenskjoldsgade 12 5153 7425

• Gruppeass. Vakant

• Grp. Kasserer Torben Friis
Storkevej 23, 4220 2381 1517

• Leder Konsulent Vakant

• Webmaster Martin Bentzen
Stormøllevej 55, 4600 3120 0201

• Grp.rådsformand Katja Jensen
Ribisvej 15 2297 5859

• Forældrerep. Katrine Hjorth Damkær
Herthalund 20 2988 7525

• Forældrerep. Martin Christensen
Herthalund 26

• Forældrerep. Karina Lasko
Korsørvej 49 2876 4469

• Forældrerep. Helle E. Larsen
Egholm 4 2622 0301

• Forældrerep. Kevin Walsh
Vejgårdstoften 72, 4241 5850 0198

• Forældrerep. Morten Jensen
Skørpingevej 24 3020 7259

• Ungerep. Mathias Stendorf
Tordenskjoldsgade. 12, 4048 8601

• Medlem af grupperådet.

Støtteforening Flemming Juul
Hansensvej 2B 5852 7710

Heroldredaktør Jesper Schwartzbach
Odinsvej 22, 4180 9356 6051

Heroldredaktør Lasse Bøtker
Bremensgade 45, 4th, 2300 2993 0820

Telefon og adresseliste



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

STOREBÆLT BLODDONORKORPS
Mød os på Facebook.
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