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Gruppelederen
Så er det forår, og vi har lagt 
vinteren - og Coronarestriktionerne 
- bag os. Vi kan se frem til en 
meget spændende og 
begivenhedsrig tid, der selvfølgelig 
kulminerer med afholdelsen af 
Spejdernes Lejr 2022 i Hedeland 
ved Roskilde i juli.

Vi har lige nu en situation i 
Gruppen, hvor rigtig mange 
forskellige ting står og kalder på 
igangsætning og efterfølgende 
arbejde. Meget har jo ligget stille, 
eller bevæget sig i slow-motion i 
Coronatiden, og i flæng kan blandt 
andet nævnes Hytten på Bjerget, 
Nyt køkken på Thorvaldsensvej, 
arbejdsdag, indretning af lokalet i 
den gamle hytte, prioriteringer 
omkring den tilkøbte nye grund og 
allervigtigst: en indsats for øget 
rekruttering af nye spejdere.

Så der er nok, at gå i gang med.... 
Vi har derfor et kæmpehåb om, at 
vi vil se engagerede forældre og 
andre voksne melde ind, når vi 
kalder. Det vil være afgørende for, 
om vi kan skabe en god og solid 
vækst ovenpå Coronaen. Vi har 
heldigvis en masse spejdere, som 
vi selvfølgelig også vil trække på, 
men vi må erkende, at ambitionen 
ER, at vi skal være flere.

Begrundelsen er oplagt. Vi ser i 
samfundet en større og større 
fokusering på udeliv og natur. 
Gerne i form af meget forskellige 
aktiviteter og deraf kommende 
forskellige oplevelser og forskellig 
læring. Det er lige spot-on i forhold 
til de kompetencer, som vi har i spil 

i vores spejdergruppe, og det har 
endnu flere børn og unge fortjent at 
blive en del af.

At det virkelig kan flytte noget, når 
engagerede mennesker går i gang 
for alvor er vores fantastiske byggeri 
i Vemmelev et klasse-eksempel på. 
Vi har lige holdt rejsegilde dernede 
og kan bare konstatere, at det bliver 
et helt fantastisk projekt for spejdere 
og ledere, ja - men også for 
lokalsamfundet i Vemmelev. Det 
bliver en superhytte, der står færdig 
om lidt...

Der er SÅ mange aktive ildsjæle, der 
har været i gang, men jeg er bare 
nødt til at fremhæve Leo Feldberg, 
Karina Walsh, Jan Lund og Asger 
Friis. Et utroligt stykke arbejde de 
har leveret - og jeg håber, at der er 
groet en stolthed frem i dem 
undervejs - det er virkelig fortjent.

Vi har Generalforsamling i Sct. 
Michael i morgen, og her vil vi blandt 
andet tale om, hvor godt 
lodseddelsalget er gået, hvor rart det 
er, at være kommet i gang igen for 
alvor, hvor meget vi glæder og til 
SL2022 og hvor spændende det 
bliver, når Tour de France racer 
gennem Slagelse Kommune - og vi 
skal ud på ruten og tjene en masse 
penge til vores spejderarbejde.

Men - for der er jo i allerhøjeste grad 
et men - vi vil også tale om den 
grufulde situation i Ukraine. Vi vil 
tale om, hvilken forskel vi som 
spejdergruppe kan gøre for de 
stakkels fordrevne børn og deres 
familier - hvis de kommer til Slagelse 
Kommune.
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Gruppelederen - fortsat
Når I læser dette, enten med bladet 
i hånden eller på nettet, er der 
forhåbentlig sket ting i positiv 
retning, men selv hvis det skulle 
være tilfældet, må vi regne med, at 
skulle kikke ind i en meget lang 
krise. 

Som spejdere ved vi heldigvis, at det 
kalder på fællesskab, sammenhold 
og omsorg for hinanden.

Giv lige et pip, hvis der er plads til 
endnu mere :-)

SpejderHilsner
Kim

Anders Friis er desværre 
gået bort.

Anders nåede at være 
spejder i over 70 år og fulgte 
derfor Gruppen igennem 
meget udvikling.

Æret være hans minde.
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Vemmelev Bæver & Ulve

Ledere

Leder
Klaus Kroman
Tlf. 2888 0607

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

MAJ
5. Naturbingo og 

gipsafstøbning af 
dyrespor.

12. Løb i skoven.

19. Mærk naturen og 
fisketur ved søen.

APRIL
7. Lav et regnormebo / 

medbring en 1½ 
eller en 2. l. flaske.

21. Kast terningen.

23. - 24. Far-barn 
kanotur

28. Aflyst pga. kanotur



Vemmelev Bæver & Ulve

JULI
27. - 31. Spejdernes lejr.

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

JUNI
2. Sommerdyst

9. Lave heks til Sct. 
Bål.

16. Morfar-fest. AUGUST
11. Første møde efter 

sommerferien.



Hyggelige stunder i Vemmelev



Hyggelige stunder i Vemmelev



FamilieSpejd
APRIL

10. Palmesøndag, intet 
møde.

24. 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.

MAJ
8. Møde

22. Møde



FamilieSpejd

JUNI
5. Pinsedag, intet 

møde

19. Sommerafslutning

FamilieSpejd
Koordinator

Enhedsleder
Solveig Ellegaard
20467434

Enheds ass.:
Ove Junne

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.

JULI
Sommerferie

AUGUST
14. Første møde efter 

sommerferien.



FamilieSpejd er tilpasset børn i 
alderen 3-6 år, der sammen 
med deres forældre og evt. 
ældre og yngre søskende har 
mulighed for at stifte 
bekendtskab med spejderlivet. 
Tanken er, at de voksne i 
fællesskab er med til at skabe 
rammerne for at børnene kan få 
nogle sjove og udviklende 
oplevelser.

Uden at det egentlig har været 
planen, så udvikler mange af 
vores møder sig til eksperimenter 
med sådan halv-avanceret 
bålmad. Vi har lavet minestrone-
suppe, svensk pølseret og »One 
Pot Pasta«. Kriteriet for de retter, 
vi vælger, er, at børnene skal 
kunne være med til at forberede 
dem, og at det er noget, der kan
passe sig selv, mens vi leger og 
laver andre aktiviteter.

FamilieSpejd

Bålhygge efter bamse-safari

FamilieSpejd

Dragebygning til orkanvejr



Nu har vi så fået kontakt med et 
center, der laver workshop om 
bålmad. Så vi er begyndt at 
lægge planer for at holde sådan 
en workshop her på 
spejdergrunden. Det koster lidt 
(kr. 649 / person) og vi skal op 
på en 10-12 deltagere, før det 
kan lade sig gøre, så hvis du er 
interesseret, så kontakt Solveig 
eller Ove.

Hvis det bliver til noget, så 
kommer det til at være sådan et 
heldagsarrangement. Det er de 
voksne der skal på workshop, 
men vi kan selvfølgelig ikke lave 
FamilieSpejd, uden at børnene 
også er med. De bliver nok de
strengeste dommere over de 
voksnes kokkerier.

FamilieSpejd

Vi bygger med kastanjerVi bygger med kastanjer
Sangleg: Kyllingelår

Der laves lækker 
mad



Bæverflokken

MAJ
2. Sport – 

spejderrekorder.

9. Sport – 
spejderrekorder.

16. Madeventyr.

23. Madeventyr.

30. Madeventyr.

APRIL
4. Påskehygge og 

traditioner.

11. Påskeferie.

18. Påskeferie.

25. Leg + pas 
køkkenhaven

Ledere

Enheds leder
Thomas Junne - 20892703

Enheds ass.:
Valdemar Friis

Enheds ass.:
Rune Olsen

Enheds ass.:
Cajsa Adorjan-Seger

Enheds ass.:
Emilie Lykke Nielsen

Aldersgruppe

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



Bæverflokken

JUNI
6. 2. Pinsedag, intet 

møde

13. I skoven – Hvad sker 
der med vores 
område?

20.  Afslutning
AUGUST

8. 1. møde efter 
sommerferien.

JULI
Sommerferie

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



Bæverne på jagt efter forår



Rejsegilde på Vemmelevhytten
Fredag den 18. marts var der 
rejsegilde på spejderhytten i 
Vemmelev. Vores Arkitekt, Asger 
Friis, takkede håndværkerne for 
deres gode arbejde. Som man kan 
se på billederne, var arbejdet med 
hytten snart færdigt, men der 
havde ikke rigtigt været mulighed 
for at holde rejsegilde tidligere.

Solen skinnede, Torben Friis passede 
grillen, og vi havde en hyggelig time 
med håndværkerne.

Vi glæder os til at kunne tage hytten 
i brug.



MAJ
3.  Foret kommer- ud i 

naturen

10. Vi laver 
vikingeskjold til 
sommerlejren

17. Lær om kort og at 
finde vej

24. Pionering

31. Pionering

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

APRIL
5.  Science pirater og 

skæg med æg

12. Intet møde

19. Science pirater 

26. Flag og festivitas

Ledere

Flokleder: 
Maria N. Stendorf
21 81 26 86

Flokassistenter: 
Torkil Bladt
29 64 02 50

Gustav Hartig Larsen

Viktor Mantzius



JUNI
7. Lejrforberedelse - om 

at ligge i telt og den 
slags

14. Sidste møde - vi 
hygger ved bålet

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

AUGUST
9. Første møde efter 

sommerferien

JULI
2. Husk Tour de France - 

besked senere

27.-31. Spejdernes lejr 
-Sommerlejr ved 
Hedehusene

Mødedag og 
tidspunkt

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

Aldersgruppe

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



I år har vi en ekstra lang 
salgsperiode, nemlig fra 
22.01.2022 – 14.05.2022, så i 
skrivende stund (den 
15.03.2022) er det kun muligt 
at komme med en foreløbig 
status.

Den er så til gengæld meget 
præcis, fordi vi i år er gået over 
til at fakturere lodseddel-
hæfterne når de udleveres. 
Bortset fra, at det giver et 
fantastisk overblik, så er det 
også en måde at signalere 
overfor spejderne, at de ti små 
stykker pap rent faktisk 
repræsenterer en værdi, også 
inden de bliver solgt.

I skrivende stund er der 
udleveret 148 hæfter, hvoraf 121 
er afregnet, og derfor 
formodentlig solgt. Det giver 
tilsammen et realiseret 
nettoresultat på kr. 10.600, 
svarende til 23% af vores 
kontingentindtægter.

Det gør indtægterne fra 
lodsedlerne til gruppens vigtigste 
indtægtskilde næst efter 
kontingentet. Korpset har i år 
designet et særligt lodseddel-
mærke, som man kan erhverve 
ved at sælge (og afregne) mindst 
to lodseddelhæfter.

Status på salg af lodsedler



Årsregnskab 2021

Medlemsfinansiering  handler 
stort set kun om kontingentet, 
og det afhænger først og 
fremmest om at der er 
hyggeligt, sjovt og interessant i 
din enhed, så endnu flere har 
lyst til at deltage. Noget må vi 
gøre rigtigt, for under corona-
nedlukningen har vi ”kun” 
mistet 15 medlemmer, og det er 
småting i forhold til, hvordan 
det er gået andre steder.

Som leder og spejder skal du 
især være opmærksom på linjen 
Spejderaktiviteter, for det er 
her, du har den største direkte 
indflydelse. Nemlig når de 
konkrete aktiviteter i enhederne 
skal planlægges.

Tilsammen udgør disse to 
Resultat efter spejderdrift, 
og i en perfekt verden skulle det 
være nok til at dække 
Gruppens drift, først og 
fremmest faste udgifter foruden

især drift og vedligehold af vores 
grunde og hytter.

Tilsyneladende dækker spejder-
driften gruppens drift. Imidlertid 
viser det mere detaljerede 
regnskab, at gruppen tilsammen 
har modtaget driftstilskud på kr. 
152.909 fra Slagelse Kommune.

Vi konstant på udkig efter andre 
indtægtsmuligheder, for det 
eneste alternativ er 
kontingentforhøjelse. Så tak for 
alle frivillige arbejdstimer og for 
at slutte op, når der skal sælges 
lodsedler, julekalendere og 
andet. Her til sommer har vi 
mulighed for at tjene en god slat 
penge ved at løse opgaver i 
forbindelse med Tour de France, 
men der skal selvfølgelig 
arbejdes for pengene.

Hvis du vil vide mere om 
regnskabet, kan du altid 
kontakte bogholder Ove Junne.

Her er nogle hovedtal fra året, der gik.

Årsregnskab 2021



Juniorerne/Trop

Aldersgruppe

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

MAJ
4. Lær at pakke din 

rygsæk - Tag din egen 
med, med indhold

11. Workshop + 
Stabsmøde

18. Vi går en tur med fuld 
rygsæksoppakning

25. Byløb

Mødedag og 
tidspunkt
Juniorerne holder

møde hver onsdag fra kl.
18.30 - 20.30.

APRIL
6. Workshop + 

patruljetur

13. Påskeferie

20. Forbered patruljetur

22.-24. Patruljetur

27. Poinering



Juniorerne/Trop

AUGUST
8. Velkommen tilbage

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

JULI
23. -31. Sommerlejr - 

Spejdernes Lejr 22 i 
Hedeland

JUNI
1. Vandkamp

8. Patruljemøde

15. Skoven. Vi mødes 
ved Arnehavehus

22. Pakke til sommerlejr

29. Sommerferie



Senior

MAJ
4. Bålkok

11. Bålkok

18. Seniordyst

25. Bålkok

Mødedag og 
tidspunkt

Spejdertroppen/ Senior 
holder møde hver onsdag 

fra kl. 18.30 - 20.30.

APRIL
6. Nak og Æd

13. Påskeferie

20. Gustav, Viktor, Rasmus 
planlægger møde

22-24. Patruljetur

27. Andreas, Clara, Astrid 
planlægger møde

Ledere

Jacob Andersen
Tlf. 29 63 06 39

Mathias Stendorf
Tlf. 40 48 86 01



Senior

JUNI
1. Hvis hvem i er!

8. Mission 2

15. Sommerhygge

22. Pakning til sommerlejr

29. Sommerferie

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

AUGUST
10. Første møde efter 

sommerferien

JULI
Sommerferie

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

Mobiltelefon

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



Den Nye Klan

AUGUST
Følg med på Facebook for 

endelig dato

MAJ
Følg med på Facebook for 

endelig dato

APRIL
Følg med på Facebook for 

endelig dato

JULI
Følg med på Facebook for 

endelig dato

Ledere

Klanleder:
Jacob Andersen 29630639

Klanassistenter:
Mathias Stendorf

JUNI
Følg med på Facebook for 

endelig dato



Gribklan
PROGRAM

11. april Sjak 3

9. maj Sjak 4

13. juni Sjak 5

Sommerferie i juli

8. august Sjak 6

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

Lederteam

Klanleder Anders Jensen
Tlf. 24 43 68 37

Kasserer Martin Bentzen
Tlf. 31 20 02 01

Aldersgruppe

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



Klan Sct. Michael

PROGRAM
4. april

2. maj

6. juni

Sommerferie i juli

1. august

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. 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 Jesper Schwartzbach
Odinsvej 22, 4180 9356 6051

Heroldredaktør Robert Thiesen
Stationsvej 17, 4241 4057 0412

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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