Herolden
April, maj, juni og
juli 2020

Gruppelederen
Kære alle
Det er helt bizart, at skrive dette
indlæg til Herolden denne gang. På
dagen, hvor Dronning Margrethe
tonede frem på skærmen, og hvor
al almindelig spejderaktivitet, som
vi kender den, er lukket ned.
Jeg er ikke i tvivl om, at tingene ser
anderledes ud, når I læser dette,
og desværre heller ikke i tvivl om,
at vi slet ikke har set det værste
endnu.
De kommende dage vil nogle af
lederne så småt gå i gang med at
tilrettelægge nogle gode aktiviteter
for spejderne. Aktiviteter, der er
skræddersyet til situationen, og
som derfor løbende vil ændres.
Aktiviteterne vil understrege det
spejderfællesskab, vi har, og vil
være
et
fint
afsæt
til
spejderarbejdet på den anden side
af covid-19 krisen.
En opfordring skal også lyde, om at
se spejdergrunden, som “vores
allesammens” og derfor anvende
den til et fristed, når trangen til
frisk
luft,
en
grillpølse,
en
shelterovernatning
eller
andet
melder sig.
Overhold blot ALLE de udmeldte
sikkerhedsregler.

Der venter os et stort arbejde, når vi
går i gang igen. Lederdagen og
generalforsamlingen blev udskudt,
og der ligger yderligere nogle
markante udfordringer og venter.
Vi skal have fundet en tovholder til
Familiespejd - der er et rigtigt godt
team at trække på, men vi mangler
tovholderen! I den forbindelse skal
der selvfølgelig lyde en meget stor
tak til Ann-Louise for arbejdet med
Familiespejd.
Vi skal have valgt nye medlemmer til
Grupperådet. Vi skal have afklaret
fremtiden i Vemmelev i forhold til
lokaleudviklingen. Vi skal have
igangsat projekter i hytten på
Bjerget, på den nye grund og med
fortsat renovering i hytten på
Thorvaldsensvej.
Der ud over så skal vi selvfølgelig
have stort fokus på den almindelige
drift. Alt det super vigtige. Alt det
sjove
og
udviklende.
Alt
spejderarbejdet.
Jeg håber for os allesammen, at vi hver især og sammen - kommer
igennem denne krisetid på en tålelig
måde. Pas godt på jer selv!
SpejderHilsner
Kim

Find 5 fejl

Udgivet af:
KFUM-spejderne i Slagelse
Sct. Michael Gruppe
Thorvaldsensvej 23
4200 Slagelse

Redaktion:
Jesper Schwartzbach
Lasse Bøtker
Martin Christensen
Mail:
Herolden@SctMichael.dk

Internet:
www.sctmichael.dk
info@sctmichael.dk
Næste deadline:
www.facebook.com/sctmichael 1. juni 2020

Vemmelev Bæver & Ulve
MAJ

APRIL
Ægge-møde. Alle
medbringer 5 kogte
æg, og 5 ikke kogte æg

7.

Påskeferie

16. Ta' din ven med til
spejder

21.-24.
Sommerlejr på
Houens Odde
Spejdercenter

23. Regnormebo

28. Intet møde

2.

9.

Ferie

14. Pakke til sommerlejr

30. Insekthotel

Ledere

Pia Friis
Tlf: 5048 8195
Frank Larsen
Tlf: 2070 7572
Klaus Kroman
Tlf. 2972 2117

Bæver ass.:
Viktor Mantzius

Vemmelev Bæver & Ulve
JUNI
4.

Fisketur til søen

JULI
Sommerferie

11. Sommerdyst
18. Sommerafslutning med
søskende og forældre

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

Sct. Michael Gruppe
Regnskab 2019
I 2019 havde gruppen samlet
indtægter for kr. 514.952 og
udgifter for kr. 481.466 så på
papiret landede vi med et lille
overskud på kr. 33.486. Det er
lidt vildt at tænke på, at en
forholdsvis lille forening som
vores, der ligger og svinger
omkring et medlemstal på 100
børn og unge, har regnskabstal i
denne størrelsesorden, men det
har vi altså.
Kontingent
Kontingentet har kun udgjort
forsvindende 13¼ % af de
samlede indtægter, men det er
kun tilsyneladende, for uden
disse kontingentindtægter ville
vi for eksempel ikke kunne søge
aktivitets- og medlemstilskud,
og korpsets muligheder for at
søge tilskud fra fonde og tipsmidler vil blive stærkt forringet
– og her taler vi om mange
millioner. Uden disse fondsmidler ville alene gruppens
bidrag til korpset (korpsafgiften)
nødvendiggøre en mangedobling af kontingentet.
Så der er tale om »det lille
kontingent med den store
virkning«, og vi sender også lige
en ydmyg tanke til
tidligere spejderegenerationer,
som gennem 90 års
kontingenter krone for krone
har været med til at
betale for de rammer, vi nyder
godt af i dag.

Kandersteg
En er grundene til, at vi kan
holde kontingentet så lavt er, at
vi tilstræber at ture og lejre
økonomisk hviler i sig selv. Det
har i 2019 affødt nogle helt
ekstraordinære pengestrømme i
forbindelse med troppens (inkl.
Junior- og seniorspejdere)
sommerlejr i Kandersteg,
Schweiz. Da støvet havde lagt
sig, og regnestykket var gjort op,
endte lejrturen med et beskedent
underskud på kr. 3.339. Mon ikke
alle er enige om, at det er en
rimelig pris at betale for de
oplevelser, som spejderne havde
med sig hjem.

Sct. Michael Gruppe
Regnskab 2019
Forældreforeningen
I løbet af 2019 valgte
Forældreforeningen at nedlægge
sig selv, og overføre alle midler
til gruppen. Vi har besluttet at
ære Forældreforeningen ved
rent regnskabsmæssigt at
oprette en hensættelse, »Fond
Forældreforening«, på det
samlede beløb kr. 71.599, som
er reserveret indtil vi finder et
værdigt projekt.

Hvis du vil vide mere om
regnskabet
Du er altid velkommen til at
kontakte kasserer Torben Friis
eller bogholder Ove Junne, hvis
du ønsker din egen kopi af
regnskabet eller har spørgsmål til
de enkelte poster. Du kan
kontakte os på
oekonomi@sctmichael.dk

Vigtigt til alle forældre!
Digital selvbetjening
Den 18. marts gennemføres en
større opdatering af
medlemsdelen på korpsets
hjemmeside:
medlemsservice.spejdernet.dk.
I skrivende stund er det ikke
muligt at vise eksempler på
skærmbillederne.
Bortset fra en del forbedringer i
funktionaliteten er formålet
også et komme lidt mere på
forkant med det meget omtalte
persondataregulativ GPDR. Så
det er måske en god anledning
til lige at tjekke om du kan
godkende de oplysninger, vi
opbevarer om dig og dine børn.
.

Sådan logger du ind
Dit brugernavn er enten dit
medlemsnummer eller den emailadresse, du har oplyst
Hvis det er første gang, du logger
på, så skal du bestille en
adgangskode ved at klikke på
linket [nulstil kodeord]. Systemet
sender dig nu en mail, med
vejledning til oprettelse af
adgangskode. Får du ingen mail,
så tjek dit spamfilter. Er den
heller ikke der, så er der
sandsynligvis fejl i din emailadresse. I givet fald bedes
du kontakte
bogholder@sctmichael.dk
.

Digital selvbetjening
Fotogodkendelse
Især vil vi gerne bede om, at du
tjekker, om vi må bruge
portrætbilleder af dig/dit barn til
kommunikation om spejder i
trykte, digitale og sociale
medier herunder bl.a. Facebook
Du har måske svaret på det
tidligere, men
medlemskartoteket har over tid
været igennem en del
konverteringer, og noget tyder
på, at oplysningerne nogle
steder er forsvundet.
Betalingskort
Hvis du betaler kontingent for
dig selv eller for dine børn, er
det en god idé at tilmelde et
betalingskort, det gør nemlig, at
du ikke længere behøver at
huske på at betale kontingent.
Det foregår helt automatisk,
som
ved ethvert andet abonnement.
Det er kun betaling af
kontingent, der kører
automatisk. Du skal stadig
manuelt betale for ture, lejre og
lignende.

Spam-filter på godt og ondt
Medlemsservice benytter sig af
en robot til udsendelse af mails.
Det kan nogle spamfilte ikke lide.
Især kan det blive svært, hvis du
har oplyst en arbejdsmail, fordi
mange virksomheder løbende
strammer
sikkerhedsniveauet. Derfor
risikerer du, at mails simpelthen
er sorteret fra, og aldrig når din
indbakke med dit eget lokalt
tilpassede spamfilter.
Afhængig af hvilket program eller
app du bruger til e-mail, er der
et par ting, du selv kan prøve:
 I nogle programmer (f.eks.
Outlook) kan man vedligeholde
en liste over »Modtagere, der er
tillid til«
 I andre programmer hjælper
det, hvis afsenderen er oprettet i
adressebogen
Det er imidlertid set eksempler
på, at intet har hjulpet, og her
har den eneste løsning været, at
oprette en ny mailadresse.
Der selvfølgelig også altid
brevduer, men så kan du ikke
komme på Medlemsservice.
- af Ove Junne,
bogholder@sctmichael.dk

Referat fra forkyndelseskonference
Sammen
med
De
grønne
Pigespejdere, FDF og det civile
KFUM og KFUK udgør KFUMspejderne de største danske
ungdomsorganisationer, der i sit
udspring
har
en
erklæret
forbindelse til den kristen tro,
for
disse
fire
korps
vedkommende mere specifikt til
Folkekirken.
På
denne
konference prøvede vi at gøre
lidt status over, hvordan det så
rent faktisk står til med det
kristne element i de daglige
spejderliv.
Konklusionen
var
vist, at en del udfordringer med
tiden har vokset sig større og
større, og der nok nærmest skal
en guddommelig indgriben til,
for at ændre på det. Nutidens
børn bevæger sig gnidningsfrit
mellem forskellige universer:
Fortnite, Pokémon, Harry Potter,
StarWars etc. og ser ingen
kvalitativ forskel imellem disse,
og det univers, der præsenteres
i
den
kristne
fortælling.
Desuden mente de allerfleste
deltagere at have observeret, at
mange ledere ikke er vokset op i
en tradition, hvor man med
selvfølgelighed kan planlægge
og gennemføre en andagt.
Derfor bliver der i alle korps
langt mange kræfter i af
producere
»grydeklart«
andagtsmateriale, og jeg må
sige, jeg blev positivt
imponeret af meget af det, jeg
så.
Men i rigtig mange grupper
(eller, hvad de nu kalder det i de

enkelte korps) er stort set hele
forkyndelsen delegeret ud til
præsterne i det sogn, man nu
tilhører, og så kommer meget til
at
hænge
på
samarbejdsrelationen mellem gruppe og
sogn. Og her i 2020 er der en
helt unik mulighed for at få
formel indflydelse på dette samarbejde, for i år er der nemlig
valg til menighedsrådene.
Sct. Michael gruppe ligger i Sct.
Peders sogn, og vi har et
forholdsvis
godt
forhold
til
sognets præster og menighedsråd, men det bygger udelukkende på uformelle relationer.
På konferencen blev der med
drømmende øjne talt om en
situation, hvor ungdomskorpsene
kunne
blive
så
stærkt
repræsenteret
i
menighedsrådene, at vi for alvor kan være
med til at præge Folkekirkens
udvikling. Det hele begynder
med et informationsmøde i alle
landet sogne tirsdag den 12.
maj. Her vil det være muligt at
spørge ind til, hvordan sognet
prioritere
ungdommen,
og
eventuelt spotte kandidater med
hensigtsmæssige
synspunkter.
Man kan selvfølgelig også selv
lade sig opstille, hvis man føler
for det. Men måske er vi ikke
parate til et så forpligtende
skridt, måske skal vi bare bruge
anledningen til en samtale med
hinanden om, hvordan vi tilgår
forkyndelse i vores gruppe.
af Ove Junne ove@junne.dk

FamilieSpejd
APRIL

MAJ

12. Påske

10. FamilieSpejd

26. FamilieSpejd

24. 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
7.

FamilieSpejd

JULI
Sommerferie

21. FamilieSpejd

FamilieSpejd
Koordinator
VAKANT
Afbud må meget gerne
gives til koordinatoren. Nye
interesserede må ligeledes
meget gerne melde deres
ankomst.

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

Bæverflokken
MAJ

APRIL
6.

Påskeferie

13. Påskeferie
17-18. Weekend
Bæversafari
20. Vi træner til at vinde
distriktsløbet
26. Søndag
Distriktets bæver- og
ulveturnering
27. Vi evaluerer og træner
til Sct. Georgsløbet

2.

Lørdag
Sct. Georgsløbet

4.

Vi evaluerer og fejrer
os selv

11. Miljø og opmærksomhedstur. Vi leder efter
menneskespor
18. Byg noget. Vi slipper
fantasien løs
25. I Danmark er jeg født,
men hvad er udenom?

Bæverflokken
JUNI

JULI

1.

Pinse

7-9. Tirsdag-torsdag

8.

Hvordan du pakker til
sommerlejr

Sommerlejr på ”Bjerget”,
Svenstrup

15. Sommerlejr – sidste
møde – evt. vandkamp

Aldersgruppe
Ledere
Bæverledere
Thomas Junne - 20892703

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

Assistent
Ove Junne - 23924300
Assistent
Cajsa Adorjan Seger 22795266
Medhjælper
Amalie My Friis

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

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

APRIL

MAJ

7.

Påskeferie

2. Lørdag sct Georgsløb

14.

Kokkemærket

5. Kokkemærket

17-18. Weekendtur
Kragerup Gods

12. Kokkemærket

21.

Bålløb

16. Lørdag 10 km
vandretur

28.

Bandedyst

19. Det kribler i naturen
21. Kr. Himmelfartsdag 20 km vandreskjold
26. Flag med mere

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

JUNI
2.

Pionering

9.

Lejrliv

JULI
20.-23. Sommerlejr

16. Sommerafslutning Sidste møde

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

Ledere
Maria Stendorf Neumann:
Flokleder Tlf. 2181 2686
Torkil Bladt:
Flokass. Tlf. 2964 0250
Ove Junne:
Flokass. Tlf. 2392 4300

Mødedag og
tidspunkt

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

Små fantastiske øjeblikke
Ulvene fik til opgave at bygge
en svævebane mellem to borde,
mens de selv blev siddende
oppe på bordet. De skulle så
sende et tændt fyrfadslys fra
det ene bord til det andet. Efter
en del eksperimenter og bøvl
lykkedes det for begge bander,
og Tankebrydermærket var i
hus.
En særdeles hyggelig
bålaften, hvor Klan Sct.
Michael
lavede
sit
aftensmåltid over bål.
Vejret var skønt, og der
var
rigtig
hyggeligt
rundt om bålet. Vi
lavede også andet end
pølser, selvom det ikke
ser sådan ud på bålet.

Gennem det sidste år har Sigurd fra
Ulvene i Vemmelev sovet i shelter
sammen med sin far og Ssorebror
Esben, en gang om måneden. Og det
vel og mærke i 12 forskellige shelters.
Klaus
kunne
derfor
overrækker
sheltermærket til en stolt Sigurd.
Vi ønsker stort tillykke - det er mega
sejt gået!

Sheltermærket
af Sigurd og Esben Vildmark
Her er en lille fortælling om
vores overnatninger i 2019.
Efter flere års forberedelser med
udendørs overnatninger, både
sommer og vinter var vi klar til
at gå i gang med at tage
spejdernes sheltermærke. Det
er
et
mærke
for
12
overnatninger, 12 forskellige
steder i 12 sammenhængende
måneder.
De sidste forberedelser var klar
december 2018 med nyt grej fra
julegaverne

Januar, februar og marts var
kolde og mørke så det var svært
at holde gang i bålet til
madlavning, men vi klarede det
med pande og flagermuslygter.
April og maj var forår med
masser af lys og fugle der står
tidligt op, så det gjorde vi også.
Juni, juli, august og september
var sommer og varme med
badeture og lange lyse nætter,
hvor vi havde lejrbål og gik sent i
seng.

Sheltermærket
af Sigurd og Esben Vildmark
Oktober, november og december
har været med blæst og
regntøj, det gode var at vi
havde shelterne for os selv.
Turene har været sjove men
også hårde når vejret har været
koldt og vådt, så er inderposer
og skind gode at have med.
På nogle af turene havde vi
selskab af nogle af vores
venner.
Vi har prøvet turmad og
dåsemad, men foretrækker god

bålmad, vi har også mødt andre
der var på tur og snakket med
dem.
Vi havde håbet at få en vintertur
med sne, men det blev kun til
frost.
Nu er alle turene slut, og vi
venter til det bliver forår inden vi
tager
af
sted
igen.
Spejderhilsen
Sigurd og Esben Vildmark.

Gribklan efter signalkrebs

Signalkrebs er en invasiv art i
flere af de danske åer, søer og
vandløb.
Den
udkonkurrerer
flodkrebsene,
som
er
den
hjemhørende krebs i Danmark,
eller smitter flodkrebsene med
krebsepest, hvorefter de dør.
Derfor havde vi i Gribklan
besluttet os for at gøre noget
ved
bestanden
en
smuk
forårsaften ved Susåen.

Selve fiskeriet var uden fangst,
så signalkrebsen vandt igen. Men
Gribklan havde en fantastisk
hyggelig
aften
med
højt
måneskin og røg fra bålet.
Vi har ikke givet op på fangst af
signalkrebs. Men vi skal vist have
udviklet lidt på teknik og
fangststeder.
Knæk og bræk til dem, som
måtte
gøre
et
forsøg
på
signalkrebs.

Juniorerne
APRIL

MAJ

1.

Tror du på den?

6.

Øksebevis

8.

Påskeferie

13.

15. Patruljemøde og
patruljeråd

Patruljemøde og
patruljeråd

20.

Kan det holde?

22. Pionering

27.

Brobygning

24.-26. DM i spejder
Næsbycenteret
29. Patruljedyst

Mødedag og
tidspunkt

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

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

Juniorerne
JUNI
3.

Øksebevis

JULI
11. - 18. Sommerlejr

10. Patruljemøde og
patruljeråd
17. Årets patruljedyst
24. Klargøring til
sommerlejr

Ledere
Mike Hansen
Tlf. 22 44 25 23

VIGTIGT

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

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.

Spejdertroppen/Senior
MAJ

APRIL
1.

Tror du på den?

6.

Øksebevis

8.

Påskeferie

13. Patruljemøde og
patruljeråd

15. Patruljemøde og
patruljeråd

20. ?redok dem ted i naK

22. Tip top patrulje

27. Gå en tur-møde

24.-26.DM i spejder
Næsbycenteret

30/5 - 1/6
DM i spejder Finale

29. Patruljedyst

Mødedag og
tidspunkt

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

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

Spejdertroppen/Senior
JUNI
3.

Hyldest af vinderne?

JULI
11. - 18. Sommerlejr

10. Patruljemøde og
patruljeråd
17. Årets patruljedyst
24. Klargøring til
sommerlejr

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

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

VIGTIGT

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

Den Nye Klan
APRIL

MAJ

Følg med på Facebook for
endelig dato

28. Klanmøde - Følg med
på Facebook for mere info

JUNI

JULI

Følg med på Facebook, når
vi nærmer os sommerferien

Følg med på Facebook, når
vi nærmer os sommerferien

Ledere
Klanleder:
Jacob Andersen 29630639
Klanassistenter:
Mathias Stendorf

Gribklan
PROGRAM
APRIL

Sjak 5

MAJ

Sjak 1

29-31.

Kanotur

JUNI

Sjak 2

JULI

Sommerferie

Sjaks i Gribklan:
Sjak 1: Heino, Martin B,
Anders J og Rikke
Sjak 2: Anders Frimann,
Helle og Jesper
Sjak 3: Jacob A, Martin C og
Thomas J
Sjak 4: Jacob S, Thomas S
og Robert
Sjak 5: Lasse, Anders
Feldberg og Christel

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

Aldersgruppe
Gribklan er for voksne
spejdere over 17 år (og
under 50+)

Lederteam
Klanleder Anders Jensen
Tlf. 24 43 68 37
Kasserer Martin Bentzen
Tlf. 31 20 02 01

Klan Sct. Michael
PROGRAM
April
6.
Klanmøde (Sjak 2)
Maj
4.

Klanmøde (Sjak 1)

29-31. Kanotur (Alle)
Juni
8.
13.
Juli

Klanting (Sjak 3)
Bloddonordag (Alle)
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

5850 0925

• Gruppeleder

Kim Stendorf,
Tordenskjoldsgade 12
Jan Lund

5153 7425
3011 7686

• Gruppeass.
• Grp. Kasserer

Torben Friis
Storkevej 23, 4220
• Bogholder/Medlemssystem
Ove Junne
• Leder Konsulent
Vakant
• Webmaster

• Forældrerep.

Martin Bentzen
Stormøllevej 55, 4600
Katja Jensen
Ribisvej 15
Vakant

• Forældrerep.

Vakant

• Forældrerep.

Karina Lasko
Korsørvej 49
Helle E. Larsen
Egholm 4
Kevin Walsh
Vejgårdstoften 72, 4241
Morten Jensen
Skørpingevej 24
Mathias Stendorf
Tordenskjoldsgade. 12,

• Grp.rådsformand

• Forældrerep.
• Forældrerep.
• Forældrerep.
• Ungerep.

2381 1517
2992 4300

3120 0201
2297 5859

2876 4469
2622 0301
5850 0198
3020 7259
4048 8601

• Medlem af grupperådet.
Heroldredaktør
Heroldredaktør
Heroldredaktør

Jesper Schwartzbach
Odinsvej 22, 4180
Lasse Bøtker
Bremensgade 45, 4th, 2300
Martin Christensen
Herthalund 26,

9356 6051
2993 0820
2627 0433

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

STOREBÆLT BLODDONORKORPS
Mød os på Facebook.

