Herolden
December, januar, februar, marts og
april 2022

Gruppelederen
Det er svært at finde ud af, hvor
man skal begynde og ende for den
sags skyld... men jeg vælger ikke
at bruge en masse linjer på
"Corona-tiden", for vi ved ikke
endnu, hvor det lander, eller hvad vi
eventuelt har lært af epidemien. En
epidemi, der i skrivende stund er på
fremmarch igen.
Hvis jeg skal lave nogle korte
nedslag, på tingenes tilstand nu og
her, vil jeg starte med at byde
velkommen til det nye Grupperåd ikke mindst vores nye formand,
Karina Walsh. Hun og resten af
rådet blev valgt på en noget
anderledes generalforsamling, der
blev afholdt som indslag på årets
Grillfest i starten af september.
En DEJLIG Grillfest med en herlig
stemning, hvor man tydeligt kunne
mærke fornemmelsen af "endelig
sammen, som vi plejer, igen". Der
var
oprykninger,
uddeling
af
årsstjerne, sange og godt vejr sædvanen tro - og selv om vi var
knapt så mange som tidligere,
endte vi med en økonomi som
tidligere. Herligt !
Vi har fået gang i Vemmelevbyggeriet, som skrider fint frem og
har fået udbetalt vores store
kommunale tilskud, der sammen
med de flotte tildelinger fra diverse
fonde, sikrer en sund økonomi i det
store, vigtige projekt. Et projekt,
der ikke kun vil sikre en god fremtid
for Sct. Michael i Vemmelev, men
også
vil
medvirke
til,
at
lokalområdet kommer endnu mere
"ud i naturen" - noget vi som
spejdere jo kun kan understøtte så
meget som muligt.

Vi
har
fået
gennemført
en
låneomlægning på Thorvaldsensvej,
som også her vil sikre en fremtidig
økonomi, der giver mulighed for at
gennemføre nødvendige projekter og
tiltag i vores store spejdergruppe.
Først for står en udskiftning af det
gamle køkken fra 1983, men også el
og vand til området omkring vores
nye bålplads kommer på plads ved
samme
lejlighed, så der kan
etableres et mindre "udekøkken" på
grunden.
Og ja, den nye bålplads er færdig og
mangler kun olie/maling til foråret.
En helt fantastisk bålplads - vel den
mest imponerende plads på en
almindelig spejdergrund i hele riget !
Der skal lyde en kæmpetak til især
Torkil og Lund, der virkelig har
trukket læsset, men også en stor tak
til klanmedlemmerne, der brugte en
masse weekendtimer på at vinkle,
save og skrue m.m.m. Bålpladsen er
vel det tætteste man kan komme en
konstruktion, der nærmest kan holde
evigt.
Slutteligt vil jeg ikke lægge skjul på,
at jeg i den grad håber, at vi
sammen
kan
komme
igennem
vinteren med masser af aktiviteter i
de enkelte enheder, uden at skulle
begrænses af yderlig spredning af
covid-19.
Så pas endelig rigtig godt på jer selv
derude.
Gruppeleder
Kim Stendorf

Ny bålplads

Vi fik afprøvet de nye bænke til Grillfesten. Her har ca. 90 taget
plads, så der burde være plads til ca 100!
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Vemmelev Bæver & Ulve
JANUAR

DECEMBER
2.

Stjerneaften

6.

9.

Førstehjælp

13. Mørkeleg og knobtavler

16. Julemøde / husk
nissehue

Bål og snobrød

20. Fuglemad og
knobtavler
27. Forberede weekendtur
28.-29. Vinter overnatning

Ledere
Leder
Klaus Kroman
Tlf. 2972 2117
Enheds ass.:
Pia Friis
Tlf: 5048 8195
Enheds medhjælper:
Viktor Mantzius
Enheds ass.:
Leo Feldberg
Enheds medhjælper
Dorte Feldberg
Enheds medhjælper
Laura Lykke Jensen
Enheds ass.:
Rasmus Kroman

Vemmelev Bæver & Ulve
FEBRUAR

MARTS

10. Masker

3.

24. Tænkedag

10. Besøg i kirken

Fastelavns løb

17. Løb i Slagelse Lystskov

APRIL
7.

24. Superhelte løb
31. Regnormebo

Ægge-møde

21. Terninge-løb
23.-24. Far - barn kanotur

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

Hyttebyggeri i Vemmelev
Vores enhed i Vemmelev har
fundet finansiering til at bygge
en spejderhytte, hvilket har
været efterspurgt i meget lang
tid.

I juni 2021 tog vi første
spadestik til vores nye hytte og i
uge 43 begyndte byggeriet
endeligt. Vi ser frem til at hytten
står klar.

Insekthotel i Vemmelev
I Vemmelev har vi lavet
insekthoteller af store dåser. De
blev malet, fik ben og øjne, så
de lignede små bier. Bagefter
blev de fyldt med alverdens ting
fra skovbunden, mos, kogler,
grene m.m.

De blev mega flotte. Spejderne
lavede hver et hotel, som nu
hænger hjemme i deres egne
have.

Dolkebevis og svensk pølseret
I oktober arbejdede vi bl.a. med
dolkebevis. En af opgaverne var
at tilberede et måltid over bål.
Det var mange grønsager og
pølser der skulle skæres...det
tog rigtig lang tid.
Men det var besværet værd. Det
smagte fantastisk.

FamilieSpejd
DECEMBER
5.

Julemøde

19. Juleferie, intet møde

JANUAR
2.

Juleferie, intet møde

16. Møde
30. Møde

MØDEDAG OG
TIDSPUNKT
FamilieSpejder holder møde
søndage i lige 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
FEBRUAR

MARTS

13. Vinterferie, intet møde

13. Møde

27. Møde. Fastelavn

27. Æggemøde i
Lystskoven

FamilieSpejd
Koordinator
Enhedsleder
Solveig Ellegaard
20467434
Enheds ass.:
Ove Junne

APRIL
10. Palmesøndag
intet møde
24. Møde

Enheds ass.:
Pia Hjorth Johannson
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.

FamilieSpejd
Til grillfesten i år rykkede
næsten
alle
vores
familiespejdere op til bæverne.
Derfor har vi nu rigelig plads til
at byde nye venner velkommen,
og de er heldigvis allerede
begyndt at komme.
Indtil videre har vi holdt alle
vores møder på spejdergrunden.
Hver eneste gang har alle børn
været med til at lave bål, så vi
kunne få noget varmt at spise
og drikke. Desuden har vi leget
lege og gået på opdagelse efter
små dyr og planter. Vi har
fundet spor efter »skovsvin«, og
talt om, at dem vil vi helst ikke
have i naturen.

Nu er det snart vinter, og
bagefter kommer foråret jo. Når
man er 3-6 år gammelt, er det
alt sammen nyt, og vi glæder os
til sammen med børnene at gå
på opdagelse i naturen.

Rekruttering
I Grupperådet er vi selvfølgelig
meget opmærksomme på at
udvise rettidig omhu i forhold til
at sikre, at der både er masser
af spejdere og ledere nok hele
tiden. Det er jo ikke just
verdens nemmeste ting at styre,
al den stund, at der er tale om
frivillige valg og indsatser, men
det gør det blot endnu vigtigere.
Når vi kikker lidt ind i fremtiden,
vil det være særdeles vigtigt, at
vi får rekrutteret nogle flere
ledere, for vi har et behov, der
forhåbentlig vil vokse i løbet af
de(t) næste års tid.
Vi har nemlig besluttet, at lave
en "hvervekampagne" for at
tiltrække - især - bævere og
ulve til Sct. Michael i løbet af
foråret, så de enkelte børn kan
nå at få en god relation til
ledere og de øvrige spejdere i
god tid inden sommerferien.

Så går du med en lille leder i
maven - eller kender du en der
gør,, så sig endelig til.... også
hvis du kender et barn, der skal
lidt væk fra sin computer :-)

Lodsedler
Gruppens absolut væsentligste
indtægtskilde er: Lodsedlerne !
Salget går i gang i starten af
februar, og vi håber selvfølgelig,
at vi igen kan komme ud og
sælge, som vi plejer. Gruppen
har i mange år haft en
"tradition" for at sælge rigtig
mange lodsedler, og vi satser
benhårdt på at forfølge denne
succes, når det går løs efter jul.

Det kræver selvfølgelig en stor
opbakning
i
de
enkelte
spejderfamilier, men det tillader
vi os sørme at forvente..... så er i
advaret.
I vil modtage alle de praktiske
oplysninger omkring lodseddelsalget senere.

Bæverflokken
6.

DECEMBER

JANUAR

Det ku' I li' at vide

10. Fuglemad, foderbræt og
stjerner

13. Juleafslutning muligvis lysgudstjenste
Juleferie

17. Fuglemad, foderbræt og
stjerner
24. Mediemøde
31. Mediemøde

Ledere
Enheds leder
Thomas Junne - 20892703
Enheds ass.:
Valdemar Friis

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

Enheds ass.:
Rune Olsen
Enheds ass.:
Cajsa Adorjan-Seger

Bæverflokken
MARTS

FEBRUAR
7.

Mediemøde
Vinterferie

21. Bål og snobrød
28. Fastelavn

7.

Spejderlege som i
gamle dage

14. 10-minuttersmøde
21. I skoven. Marker et
forårsområde
28. Bygge køkkenhave

APRIL
4.

Påskehygge og
traditioner
Påskeferie

25. leg + pas køkkenhaven

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.

DECEMBER

JANUAR

55° Nord bussen
kommer til spejderhytten kl 18-20

4. Vi laver lygter

7.

Nisser og førstehjælp

18. Vi tager et nyt mærke

14.

Julehygge

25. Mærke fortsat

3.

Ledere
Flokleder:
Maria N. Stendorf
21 81 26 86
Flokassistenter:
Torkil Bladt
29 64 02 50
Gustav Hartig Larsen
Viktor Mantzius

11. Snemøde og gåtur

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

FEBRUAR

MARTS

1.

Mærke fortsat

1.

Førstehjælp

8.

Mærke fortsat

8.

Mærke Science pirater

15. Vinterferie - intet møde

15. Mærke Science pirater

22. Bål -Vi fejrer Baden
Powels fødselsdag

22. Mærke Science pirater
29. Mærke Science pirater

Mødedag og
tidspunkt

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

APRIL
5.

Vi leger med æg og
andre påsketing

12. Påskeferie - intet møde

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

19. Foråret kommer - ud i
naturen
26. Flag og festivitas

Ulveturnering
Til Suså Distrikts Ulve- og
bæverturnering d. 3. oktober
stod
Ulvelederne
for
en
madlavningspost.

Selv deltog vi med en enkelt
bande og en bæverfamilie. Her er
det vores ulve der er i gang på
madlavningsposten.

Spejdernes lejr 2022
Spejdernes lejr - den store lejr
for alle spejderkorps - løber ad
stablen til sommer i Hedeland
ved Roskilde. Der er endnu ikke
særlig meget konkret at melde
ud, men når dette læses, har
der
været
afholdt
møder
omkring alt det praktiske i
forbindelse med lejren. Som ved
de sidste lejre vil grupperne i
Slagelse Kommune ligge samlet,
og der vil, blandt andet, blive
arrangeret fælles madlavning.
Fællesspisningen
kræver
selvfølgelig
et
stort
køkkenarbejde, men det var en
meget stor succes i Sønderborg
sidst og er med til at sikre, at
spejderne
får
endnu
flere
spejderoplevelser på lejren, og
at lederne kan koncentrere sig
om deres lederarbejde.

Det er dejligt, at lejren er
kommet til Sjælland, for det
giver
nogle
fantastiske
muligheder for at voksne Klanmedlemmer,
forældre
og
andre - kan melde sig og give en
hånd med omkring alt det
praktiske, uden at det kræver
fuld deltagelse på lejren - eller
transport til den anden ende af
landet.
Sct.
Michael
har
store
forventninger til, at netop dette
faktum gør, at langt flere med
tilknytning til Gruppen får en fed
oplevelse på Spejdernes Lejr
2022.

X ved den 8. januar.
Lørdag den 8. januar holder Sct.
Michael Gruppe en kombineret
Visions,
ide
og
hyggedag.
Planen er, at alle "voksne", fra
senior
og
opefter,
ledere,
Klanmedlemmer, forældre og
evt. andre interesserede samles
og
laver
ideudvikling,
rammesætning og prioriteringer
omkring det fremtidige arbejde i
afdelingerne i Sct. Michael. Det
lyder måske lidt formelt og
halvkedeligt - men det er det
IKKE !

Det er derimod dagen, hvor der
både er højt til loftet, og hvor der
formuleres nødvendige tiltag og
ikke mindst prioriteres blandt de
mange ideer og ønsker, som vi
kikker ind i til hverdag i Gruppen.
Vi slutter dagen af med lidt
lækker mad og masser af
aftenhygge i hytten, så sæt hele
dagen af - og glæd jer.
Nærmere følger omkring tider og
tilmelding m.m.

Juniorerne/Trop
DECEMBER

JANUAR

1.

SciencePirater

5.

Patruljedyst

8.

SciencePirater

12.

Workshop &
stabsmøde

19.

Førstehjælp +
Kaoskontrol mærke
opstart

15. Juleafslutning
22. Juleferie
29. Juleferie

21.-23. Vinterovernatning
Mere info senere
26.

Mødedag og
tidspunkt

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

Skoven. Vi mædes
ved Arnehavehus

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

Juniorerne/Trop
FEBRUAR

MARTS

2.

Kaoskontrol mærke

2.

Elsk din næste

9.

Patruljemøde

9.

Patruljedyst

16.

Workshop og
stabsmøde

23.

Vi går en tur

30.

Forstår du det?

16. Vinterferi e
23. Leg med det hvide vejr

VIGTIGT

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

APRIL
6.

Workshop + patruljetur

13. Påskeferie

Ledere
Mike Hansen
Tlf. 22 44 25 23

20. Forbered patruljetur
22.-24. Patruljetur
27. Poinering

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.

Senior
JANUAR

DECEMBER
1.

SciencePirat

5.

Seniormøde

8.

SciencePirat

12. Seniormøde

15. Juleafslutning

19. Seniormøde

22. Juleferie

21.-23. Vinterovernatning
Mere info senere

29. Juleferie

26. Skoven. Vi mødes ved
Arnehavehus

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

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

Senior
MARTS

FEBRUAR
2.

Seniormøde

2.

Seniormøde

9.

Seniormøde

9.

Seniormøde

16. Vinterferie

16. Seniormøde

23. Seniormøde

23. Seniormøde
30. Seniormøde

APRIL
6.

Seniormøde

13. Påskeferie
20. Forbered patruljetur
22.-24. Patruljetur
27. Seniormøde

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
DECEMBER

JANUAR

Følg med på Facebook for
endelig dato

28. Klanmøde - Følg med
på Facebook for mere info

FEBRUAR

MARTS

Følg med på Facebook, når
vi nærmer os sommerferien

Følg med på Facebook, når
vi nærmer os sommerferien

APRIL
Følg med på Facebook, når
vi nærmer os sommerferien

Ledere
Klanleder:
Jacob Andersen 29630639
Klanassistenter:
Mathias Stendorf

Gribklan
PROGRAM
13. December

Sjak 2

10. Januar

Klanting

14. Februar

Sjak 1

14. Marts

Sjak 2

11. April

Sjak 3

Sjaks i Gribklan:
• Sjak 1: Martin B og Heino
(feb, nov)
• Sjak 2: Martin C og Helle
(marts, dec)
• Sjak 3: Anders J og
Anders Feldberg (april)
• Sjak 4: Thomas J og
Christel (maj)
• Sjak 5: Jesper og Lasse
(jun)
• Sjak 6: Rikke og Robert
(aug
• Sjak 7: Anders Frimann
og Jacob A (sep)
• Sjak 8: Jacob S og
Thomas S (okt)

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

Pinse kanoturen
Gribklan -altid hygge og højt humør

Pinse kanoturen
Gribklan -altid hygge og højt humør

Grillfest & årsstjerner
Pga. Corona i 2020 måtte vi springe
den årlige grillfest over sidste år.
Men i år skulle det være og
vanligvis blev den afholdt første
torsdag i september. Igen i år var
der stor opbakning fra spejdere,
søskende og forældre, lækkert
forårsvejr og pølser mm på grillen.

Der ud over var der en del spejdere,
som
fik
jubilæums-årsstjerner.
Herunder er et lille udvalg – der skal
lyde et stort tillykke til dem alle.

Rigtig mange spejdere rykkede op
til nye enheder ved at krydse broen
og blive taget i mod af den nye
enhed.

Flere fik 10-årsstjerner. Her er
det Frida fra Senior-spejderne,
som modtager sin 10-årsstjerne.

Kim havde i første omgang
glemt, at Mike skulle have 25årsstjernen, det fik de lidt sjov
ud af.

Kim selv fik
årsstjerne.

tildelt

Virkelig
imponerende.
tillykke til dem alle.

en

50Stort

Klan Sct. Michael på tur
Det er jo heldigvis ikke slid og
slæb det hele for Klan Sct.
Michael. Vi har skam også være
på vores årlige septembertur. I
år gik den til Falster og Lolland,
da vi syntes, at det var lang tid
siden, at vi havde været på de
kanter. Under planlægningen
blev vi positivt overraskede
over, at der var så mange
spændende ting at se, så vi
måtte prioritere kraftigt, vi
havde jo kun tre dage.

På vej derned besøgte vi
udstillingscentret om den nye
Storstrømsbro,
og
kunne
konstatere, at Sct. Michael er jo
ikke de eneste, der bygger stort
når noget er slidt ned. Derefter
tog vi Falster på langs til
Danmarks sydligste punkt, hvor
vi fik godt med vind i håret.
Frokosten, der jo altid er et
højdepunkt, blev nydt under fine
forhold ved Bøtø pumpestation.
Museet var desværre lukket, men
en flink opsynsmand fortalte os
lidt
om
hvordan
det
hele
fungerede.

Næste stop var Gedser Remise,
der som et jernbanemuseum
nok er mest kendt for at have
fået fingre i signalposten 'Det
gule Palæ' fra Olsenbanden på
Sporet.

Overnatningen skete i en stor,
gammel lejrskolehytte langt ude i
skoven
og
kun
20m
fra
Østersøen.

Klan Sct. Michael på tur
Om lørdagen var vi på sejltur på
Maribosøerne, hvor vi fik set en
masse fugle, bl.a. fiskeørn,
havørn og sølvhejre. Landterner
og trækugler var det ikke sæson
for.
Næste stop Dodekalitten, et
imponerende kunstværk med
(når det er færdigt) 12 store
stenhoveder, der skuer ud over
Smålandsfarvandet.

Man kan jo godt blive lidt sulten
af al den friske luft, og så var det
jo heldigt, at der netop den dag
var frugtfestival i Sakskøbing bestemt et besøg værd.
På vej hjem søndag blev der tid
til et besøg på Motorcykel- og
radiomuseet
i
Stubbekøbing,
inden
vi
tog
med
museumsfærgen Ida til Bogø.
Dagen sluttede med en travetur
op i Skovtårnet ved Rønnede;
heldigvis i klart og stille vejr.
Med Løftet tveje
Torkil

Klan Sct. Michael på tur
På besøg ved
Dodekalitten

På besøg ved
Dodekalitten

Stor koncentration om
den røget laks

Klan Sct. Michael
PROGRAM
6. December
3. Januar
7. Februar
7. Marts
4. April

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

5153 7425

• Gruppeass.

Jan Lund, Hesselhaven 73, 4230

3011 7686

• Grp. Kasserer

Torben Bergo Friis,
Storkevej 23, 4220

2381 1517

• Økonomiass.

Ove Junne, Ærøvej 16, st. th

2992 4300

• Grp.best.formand Karina Walsh,
Vejsgårdtoften 72, 4241

3028 1198

• Grp.best.medl.

Gustav Hartig-Larsen,
Rørsangervej 1

6064 4241

• Grp.best.medl.

Mathias Stendorf Neumann,
Nansensgade 1, 1. th

4048 8601

• Grp.best.medl.

Mike Steensgaard Hansen,
Højbuen 7, 4270

2244 2523

• Grp.best.medl.

Pia Hjorth Johansson,
Snedkervej 12, 1. Tv

2247 2996

• Grp.best.medl.

Valdemar Lehmann Hviid Friis,
Gækkelundsvej 16

2521 2854

• Webmaster

Martin Bentzen
Stormøllevej 55, 4600

3120 0201

• 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.

