Pælestikket

Nr. 4

Oktober - november 2019

38. årgang

Program for Gruppe Loke:
Vores faste møder er:
Bævere, tirsdag kl. 1630 til 1730
Ulve, tirsdag kl. 1800 til 1930
Stifindere, tirsdag kl. 1800 til 2000
Spejdere, tirsdag kl. 1800 til 2000
Ledere, første tirsdag i måneden.

Aktiviteter og ture 2019:
Oktober:

12.-15. Spejdere: LandsPatruljeTurnering

November:

1.-3. Ledere: WFIS Workshop
8. HTK Lederaften
9.-10. Ledere: Ledertræf
26. Alle: Juleafslutning.
30. Alle: Jul i Hedeland

December:

1. Alle: Jul i Hedeland
7.-8. Alle: Jul i Hedeland
14.-15. Alle: Jul i Hedeland

Besøg Gruppe Lokes hjemmeside på: www.gruppeloke.dk
og korpsets hjemmeside på: www.gulspejder.dk

Gruppe Loke, Hedehusene
Kære alle.
Så er vi kommet godt i gang efter ferien og der har været oprykning mellem
grenene. Det er en stor ting at skifte gren og man skal lige vænne sig til, at man
nu skal være sammen med nogle der er større end én selv. Jeg håber det vil gå
jer alle godt!
Lederne arbejder hårdt for at få lavet nogle gode møder, men vi kunne godt
bruge flere hænder. På vores hjemmeside skriver vi om dette og jeg vil her gerne
slå et slag for at få nogle flere voksne med. Det er sjovt, spændende og
udviklende at være leder i en spejdergruppe. Og så har man mulighed for at se
hvad børnene kan præstere i de rette rammer. Så hvis du kunne tænke dig at
hjælpe os med at drive en god spejdergruppe, til glæde for børn og voksne, så
kom frisk. Der er behov for hjælp i alle grenene og du skal blot at være
interesseret i at give børn nogle gode oplevelser. De spejdermæssige
færdigheder skal vi nok få lært dig
Jeg håber at der til årets Jul i Hedeland
melder sig mange hjælpere. Vores
samlede økonomi er afhængig af en
god indtjening og vi skal bruge folk til
opgaverne i de 3 weekender. Det er
hyggeligt at være med til og når alle
giver en hjælpende hånd så er det ikke

en uoverkommelig opgave. Der skal være folk til at varme æbleskiver, gløgg og
kakao, til at lave kaffe og te og til at betjene kunderne der kommer for at handle.
Vi skal også bruge hænder til at sælge juletræer. Så der er opgaver for en hver.
Jul i Hedeland er en efterhånden gammel tradition for Gruppe Loke. Vores
samarbejde med Hedelands Veteranbane giver også nogle gode relationer. I år
har vi på Stifinderturneringen kunnet give landets Stifindere den store oplevelse
at køre med tog igennem Hedeland og opleve et ægte togrøveri.
Pengene vi tjener på Jul i Hedeland
bruger vi til at nedbringe udgifterne til
vores ture og lejre til glæde for alle
medlemmerne. Det vil vi gerne
fortsætte med.
Vi indkalder til et orienteringsmøde
om Jul i Hedeland i november og
håber at alle møder op så vi kan
fortælle meget mere om det.
For ikke at dræne alle for energi, så holder vi juleafslutning den 26. november
hvor alle møder til julehygge og risengrød. Når vi nærmer os aftenen får I en
seddel med nærmere oplysninger og tid og sted
Så der er ikke møder i december og vi kan vi alle bruge energien på Jul i
Hedeland i weekenderne.
I år er det den 30. november – 1. december, 7. – 8. december og 14. – 15.
december vi har Jul i Hedeland.
Vel mødt!
Med spejderhilsen
Per

Bævergrenen
Kære Bævervenner
Der er sket en del omkring bæverdammen her siden opstart.
Vandrende pind tager et velfortjent hvil fra møderne, og det
samme gør Bobbles.
Kolonien tæller efterhånden to håndfulde bævere, og det er jo
dejligt. Det er skønt, at I vil lege med. Hvis der sidder en
voksen eller to og tænker det samme, så hiv fat i Store Brune
Bæver. Vi har masser af lederuniformer og altid plads til en til.
Årstiden har skiftet omkring os, og det betyder, at alle bævere
skal huske at have en varm og vandtæt pels på i form at en jakke
og regnbukser, samt evt. hue, da det godt kan blive koldt på
toppen, når vinden suser forbi os i en vældig fart.
Efterhånden som kulden sniger sig nærmere og nærmere, bliver
det tid for bæverne i kolonien at lave lækker vinterfoder til de

overvintrende fugle, og måske vi sammen kan blive klogere på
hvilke dyr, der gemmer sig væk for vinteren. Og hvilke, der
bliver fremme sammen med os.
Vi skal også lege med vand, vind, andre spændende
naturmaterialer og selvfølgelig høre videre på Bæverhistorierne
og hygge både inde og ude.

Haleklask, vandsprøjt & bæverkram
Store Brune Bæver

Bonusinformation: Vi mødes i de tre første
weekender i December, hvor Ulve, deres familier og
ledere, dækker vagter til JUL I HEDELAND :D
Det forventes, at alle deltager med to dage,
således arrangementet kan kører rundt <3 Vel Mødt

Oktober
1. Bævermøde: Bæverpotearbejde
8. Kolonimøde; Bæverlege og bæverfortælling
15. Efterårsferie – alle holder fri
22. Bævermøde: Bæverpotearbejde
29. Bævermøde: Ildbæveren – vi laver bål og synger sange.

Bæverloven:
En bæver har det sjovt,
arbejder hårdt
og hjælper familie og
venner

Bæverløftet:
Jeg lover at gøre mit
bedste for at holde
bæverloven og være en
hjælpsom bæver

Øv gerne Bæverlov & Bæverløfte hjemme

November
5.

Bævermøde; Med Ømhaleprøven

7. Forældremøde på Magnoliavej 29 fra 19.00-20.30.
12. Intet møde Store Brune Bæver skal arbejde sent.
19. Kolonimøde med bæverlege og bæverfortælling
(Vi rykker fuldmånen lidt

).

Sidste ”rigtige møde” inden fælles juleafslutning.

26. Fælles Juleafslutning for hele gruppen.
Mere information senere

Husk venner er altid velkomne
til vores bævermøder

Lyt, oh ulve
Meget er sket i junglen her i den nye sæson.
Vandrende Pind har søgt bort fra junglen en tid, og det samme
har Ferao og hendes søster Kaia. Derudover har to ulve forladt
vores midte og søgt mod stifinderne, begge nåede lige at få
skrabet lidt mærker til sig inden da. Stort tillykke med det.
Nye er kommet til og i uniform, og det er dejligt. Jo flere vi er
jo bedre.
I starten af September var Gruppe Loke inviteret med på
Bjergløb hos Skjoldungerne. Fra flokken deltog Numa, Bungar og
Thokis sammen med Phao. Vi overnattede i telte fra fredag til
søndag. Og de tre modige ulve delte telt med to rigtig søde
stifindere, og det lød da nok lige som om de hyggede sig
På Bjergløbet har vi alle blå/hvide tørklæder på, og vi hjælper
hinanden og er sammen med andre fra andre grupper;
Skjoldungerne, Ravnetroppen og Grøndal.
Alle ulve tog mærket International, som nu pryder deres
uniformsærme. Hjertelig tillykke med det.
For at få dette flotte mærke legede vi at vi rejste til Indien,
hvor vi gennemlevede et af Kiplings fantastiske fortællinger:
Elefanternes Toomai.
Ulvene fandt ud af en masse om både Indien, Nordiske og
Europæiske flag, Røde Kors og WFIS.

De legede kimsleg og var igennem en labyrint for at se om de
ligesom Røde Kors kunne komme frem til, der hvor der var brug
for hjælp.
De var på jagt i junglen efter vilde elefanter ligesom ægte
Mahutter, lærte at tale Hindi, synge Ging Gang Goolie (hvis ikke
man kunne den i forvejen) og prøvede at sidde overskrævs på
elefanter der bissede gennem den dybe jungle
Og i Sahib Petersens teltlejr lærte de om brugen af højre og
venstre hånd, lavet lækker te og riskugler, som der blev
indtaget med stor fornøjelse.
Sidst men ikke mindst trak alle ulveunger, som ægte arbejdende
elefanter, en kæmpe minibus fri af mudderet
Tusind tak for et virkelig fedt Bjergløb <3
I den kommende tid træner vi ømfod, knivbevis og 1. og 2.
stjerne på møderne, således der i junglen snart kan høres nye
ulvenavne, samt så de ulve, der har været med et stykke tid, kan
få åbnet et eller begge øjne.
Husk fortsat at kom og sig til, hvis I ønsker at fremlægge til
nogle af mærkerne fra ulvebogen.

God Jagt, Ulve
Phao

Flokken i oktober
1.

Flokmøde med Ømfod og stjernearbejde.
Knivbevis & førstehjælp.

8. Fuldmånemøde med optagelse af nye ulve, og
med bandedyst.
15. Efterårsferie – alle holder fri.
22. Flokmøde med Stjernearbejde og duelighedstegn
29. Flokmøde med Stjernearbejde og duelighedstegn

Flokken i november
5. Flokmøde med Stjernearbejde og duelighedstegn
7. Forældremøde på Magnoliavej 29 kl. 19.0020.30
12. Intet møde, da Phao skal arbejde sent.
19. Flokmøde med Bandedyst
(Vi rykker fuldmånen lidt
)
Sidste ”rigtige møde” inden fælles
juleafslutning.
26. Fælles Juleafslutning for hele gruppen.
Mere information senere.

Bonusinformation: Vi mødes i de tre første
weekender i December, hvor Ulve, deres familier og
ledere, dækker vagter til JUL I HEDELAND :D
Det forventes, at alle deltager med to dage,
således arrangementet kan køre rundt <3 Vel Mødt

Hau kola
Comanchestamme
Ugh Stifindere,
Så er efterårssæsonen godt i gang,
træerne viser sig med glødende farver
og begynde løvfald. Vejret har vist sig fra
sin våde og lidt køligere side, men vi kan
nok forvente mere regn og rusk og
nætter med frost. Så tiden er inde til at
droppe shorts og T-shirts og iklæde sig et
noget varmere og mere vandtæt outfit.
I Stifinderstammen har der også været en form for løvfald. Vi har sagt
farvel til nogle dygtige og tapre krigere som er draget videre til spejderne.
Vi ønsker dem held og lykke i deres videre færd. Men da troppen heldigvis
også holder til på Magnoliavej, ser vi dem jo ofte.
Vi sagde farvel til Benjamin, Mie og
Viktoria ved vores oprykningsmøde d.
27. august. Som deres sidste stifinderhandling, tændte de bål ved hjælp af
selv-fremstillede spyd, og som en
symbolsk handling blev spyddene
brændt på bålet, således at vores
”fjender” ikke vil kunne få fat i dem,
når de nu ikke længere var beskyttet af vores krigere.

Som en slags ”Circle of Life” får vi heldigvis nye krigere
når vi sender nogle videre. Det skete også i år, hvor 2
tapre ulve brød ud af flokken og søgte optagelse i
Stifinder-stammen. Både Mathilde og Frederikke
erobrede de hellige fjer, og klarede efterfølgende
sansebanen og indtrådte dermed i Stifinderstammen.
Vores krigshøvding Grey Wolf (Henrik)
udsmykkede dem derfor med den
traditionelle krigsmaling, som symbol på
deres nye værdighed. Som en ekstra
bonus har vi fået endnu en kriger i
stammen, det er William som efter flere
overtalelses-forsøg endelig har sluttet sig til Comanche-stammen.
Stort Velkommen (Eller på Comanche-sprog Haa marʉ́awe) til jer alle 3. Vi
glæder os til at lære jer rigtigt at kende, og til at få mange spændende,
udfordrende og ikke mindst fornøjelige oplevelser sammen med jer.
Allerede efter vores første
møder kan vi konstatere at vi
har fået nogle fantastiske,
motiverede og ihærdige krigere
med blod på tanden der
sammen med de garvede
krigere er klar til at føre
stammens stolte traditioner videre. Udskiftningen har betydet, at vi har
lavet et nyt kobbel med ny kobbel-leder og kobbel-assistent. For at hvert
enkelt kobbel skal fungere som en velsmurt maskine har vi brugt tid på at
tale om ledere og assistenters rolle i forhold til hinanden og koblet, og
ikke mindst hvilke egenskaber en god leder bør have.

Kongeørnene består i dag af Justin (kobbel-leder),
William, Frederikke, Mathilde og Anton (kobbelassistent). Når Justin har været kobbel-leder i en
periode, bytter han og Anton plads, så Anton også
prøver at være kobbel-leder. Herefter evaluerer vi og
taler med Justin og Anton om hvilke roller de følte sig mest trygge i, og
herefter danner vi det endelige kobbel.
Bjergløb 2019
Som sædvanligt starter efterårssæsonen med det
traditionelle Bjergløb hvor ulve, stifindere og spejdere fra
Grøndal, Ravnetroppen, Skjoldungerne og Loke mødes til
fælles aktiviteter. Fordi vi havde sendt 3 stifindere op til
spejderne og fordi Mathilde og Frederikke desværre ikke
kunne deltage var vi kun Anton og Justin af sted, men det blev alligevel en
fantastisk tur, trods diverse udfordringer.
Velforberedte som vi jo er, havde
vi tjekket vejrudsigten inden vi
drog mod Ringsted og ifølge DMI
skulle det kun blive lettere fugtigt.
Det viste sig ikke at holde helt stik
– så mon ikke nogen Stifindere har
forvekslet glædesdans med
regndans!
Allerede da vi kørte af sted fra Jernalderen stod regnen ned i stænger, og
det skulle kun blive værre da vi nåede Ringsted.
Fordi det øsede ned, besluttede vi at spise vores medbragte madpakker
og håbe på lidt stilstand i dråberne inden vi skulle slå teltene op. Da den
sidste bid var sunket, og det var begyndt at mørkne var der ingen vej uden
om. Vi måtte i gang med teltopslagning. Hurtigt fandt vi et velegnet og
nogenlunde jævnt sted at slå teltene op. Heldigvis var regnen nu stilnet
noget af, så ulve og stifindere gik i fællesskab i gang med at slå teltene op.

Alle gik på med krum hals selvom det var nyt for
ulvene at slå telte op. Men med forenede kræfter
og gensidig hjælp, lykkedes det os hurtigt at få
teltene sat op, og få os selv og vores oppakningen i
tørvejr.
Herefter var det så meningen at Stifinderne
skulle lave en bålplads, men det var der ingen
der havde givet os besked om, så da vi fik den
oplysning, var det så mørkt og regnende at vi i
stedet allierede os med spejderne som næsten
var færdig med deres bålplads.
Da Spejderne også kun var 2 afsted slog vi os
sammen således, at vi brugte det samme bålsted, og også lavede al bålmad sammen.
Aftenen blev sluttet af med dejlig varm suppe og brød – det var vist noget
vi alle trængte til. Det varmede i hvert fald godt i stifindermaverne.
Lørdag morgen var der vækning kl. 07:00, hvorefter Stifinderne skulle i
gang med båltænding og efterfølgende havregrødsdyst. Her viste
stifindere og spejdere hvor gode de er til at samarbejde, og de fik hurtigt
lavet bål og en velsmagende og mættende havregrød. Bålgrød er bare det
bedste
Bjergløbet er specielt ved, at selvom vi er 4
grupper af sted, så danner vi under Bjergløbet en
ny gruppe, kaldet Bjergløbet, og vi ifører os alle
de traditionelle blå/hvide tørklæder, der
indikerer, at på Bjergløbet er vi en gruppe med
fælles mål. Det betyder at vi alle hjælper og
samarbejder med hinanden på kryds og tværs af
vores daglige grupper. Det giver en hel ny
dynamik, og vi lærer af hinanden og ikke mindst lærer vi hinanden bedre
at kende.

Stifinderne gik i gang med at arbejde med
Kokkemærket. En af de ting der indgår i dette mærke,
er at der til stadighed skal være fokus på god hygiejne
både personlig og ikke mindst med på de redskaber
der bruges til madlavningen. Denne opgave påtog
Justin og Anton sig over hele weekenden.
De mindede alle om at huske hygiejnen og samtidigt holdt de til stadighed
køkkenkassen ren og lækker. Aldrig har køkkenkassen med indhold været
så ren, selv gryderne, som ellers plejer at være hade-objektet, var
skinnende rene.
Derudover skulle de sammensætte
en menu der kunne laves over bål
og fremskaffe opskrifter hertil. Det
fik de også gjort, og vores tænder
løber i vand blot ved at høre hvad
de har planlagt. Det eneste de nu
mangler for at få kokkemærket er,
at de så laver noget af deres lækre menu.
Udover kokkemærket blev der også arbejdet med
ildslukker-mærket. Vi fik besøg af en brand-kadet, der
fortalte om brandfarlige stoffer, og om hvordan man
bedst slukker forskellige brande. Ikke mindst så vi
hvorfor man aldrig må sprøjte vand på en gryde med
brændende olie. Stifinderne fik mulighed for at prøve at slukke ild med
brandtæpper og forskellige brandslukkere.
Nu var det tid til at lave aftensmad.
Heldigvis havde vi holdt vores bål ved
lige, så det skulle der ikke bruges tid og
kræfter på. I stedet kunne alle
koncentrere sig om at lave kyllingegryde
med ris og til at bage en chokoladekage
til aften-hyggen. De forskellige opgaver

blev aftalt og alle gik i gang med forberedelserne og Justin og Anton
sørgede for, at hygiejnen blev overholdt af alle.
Der var nok at se til, for der skulle snittes en
mængde grøntsager og kylling, blandes dej
til kagen, og ikke mindst holdes gang i både
bål og ovn. Men samarbejdet var i top, og
som de første i lejren kunne stifindere og
spejdere frådse i en ekstrem velsmagende
gryderet.
Bålmad er bare for lækkert
Efter aftensmaden var vi klar til
lejrbål hvor vi sang af livets lyst og
blev forkælet med forskellig
bålunderholdning, heriblandt
ulvenes gennemgang af deres dag
som blev afsluttet med sangen
”Ging Gang Goolie”. Som afslutning
på dagen fik vi alle den lækre kage
sammen med varm kakao. Lige hvad
vi behøvede oven på en laaang dag.
Søndag gik med at få styr på de sidste elementer i kokkemærket,
almindelig oprydning og lejrnedbrydning. Bjergløbet blev afsluttet med
flagparade, hvor duelighedstegnene blev uddelt og vi afleverede det
blå/hvide tørklæde og igen iklædte os Lokes stolte farver.
Som altid var det en fornøjelse at være på tur med stifinderne. Det var
fantastisk at se hvordan der blev arbejdet målrettet med de forskellige
opgaver, og ikke mindst hvordan der blev samarbejdet på tværs af grene
og grupper. Vi glæder os allerede til næste gang, hvor vi forhåbentlig har
flere stifindere med.

En stor tak skal lyde til Helle som ydede en
kæmpe indsats både i køkkenet og hvor ellers
der var brug for hendes hjælp. Vi er altid glade
for forældre-hjælp, da det giver lederne mere
tid til at være sammen med børnene om de
forskellige aktiviteter. Så har I tid, så kom og vær med, og se hvad vi laver
når vi er på tur.
Næste år er det Loke der skal arrangere Bjergløbet, så vi går allerede nu i
gang med forberedelserne
Hvad skal vi lave?
I den kommende tid skal de nye stifindere i
gang med at gøre sig klar til Totemprøven, som
er den prøve de skal bestå for at kunne optages
i stammen. I kan læse om Totemprøven i jeres
stifinderbog og I må meget gerne øve jer
derhjemme. Når I alle klar til at bestå totemprøven, afholder vi Den
superhemmelige optagelsesceremoni. Når tiden for optagelsen nærmer
sig, vil I få nærmere besked om tid og sted.
Men husk I må ikke fortælle om det nogen som helst,
ingen gang jeres forældre, selv om de tigger og be’r om
at få noget at vide.
Som traditionen byder, skal de nye stifindere så
småt i gang med at lave deres eget totem-hoved.
Når det er færdigt, vil det indgå i koblets
totempæl. Denne totempæl viser hvem der hører
til hos Kongeørnene. Når en stifinder rykker videre
til troppen, vil deres totemhoved blive fjernet fra
totempælen, og få en æresplads blandt de øvrige
totemhoveder. Her vil det stå til evig tid og minde
os om alle de dygtige stifindere vi har haft i Comanche-stammen.

For at det nye kobbel kan lære hinanden bedre at
kende, vil vi her i starten lave flere forskellige sjove
samarbejdsøvelser hvor stifinderne får lejlighed til
at afprøve deres indbyrdes kommunikation og ikke
mindst deres evne til samarbejde under unormale
forhold. I kan bl.a. glæde jer til ”Tavshedens Hat”
De ”gamle” stifindere skal have afsluttet kokkemærket ved at lave noget
lækkert mad til os på et af vores tirsdagsmøder. Derudover, er vi også
gået i gang med knobmærket, så der er nok at se til for alle.
Da vi kun er 5 stifindere, får vi meget mere tid til den enkelte stifinder og
til at fordybe os i de mange aktiviteter vi skal have gang i her i sæsonen,
så glæd jer til et helt forrygende efterår.
Velkomst-folder
Med dette nummer af Pælestikket, får I også en folder der fortæller om
det at være Stifinder i Gruppe Loke. Det er første udgave af en
velkomstfolder der gives til nye stifindere. Folderen skulle helst beskrive
hvordan vi arbejder i stifindergrenen, og hvad man kan forvente. I må
meget gerne læse den igennem, og hvis I synes der er noget der mangler,
eller hvis I har kommentarer, så må I meget gerne kontakte Morten.
Brugt Spejder-udstyr
Tidligere stifindere har doneret noget af deres aflagte udstyr til nye
stifindere, så hvis du mangler udstyr såsom bukser, sko/støvler, spisegrej,
sovepose eller rygsæk, så kontakt din leder så kan vi se om der er noget i
din størrelse. Hvis du har noget spejdertøj/udstyr du ikke længere kan
passe eller ikke bruger mere, er du meget velkommen til at aflevere det til
en af dine ledere, så kan det være at andre kan få glæde af det.

Jul i Hedeland
Det er måske lidt tidligt allerede at glæde sig til jul, men det gør vi altså i
Gruppe Loke. Grunden til denne glæde er, at i Gruppe Loke er der ikke et
år uden julehygge for store og små i Hedeland. Så igen i år afholder vi
sammen med Hedelands Veteranbane Jul i Hedeland.
Vi skal som vanligt sælge juletræer, gløgg og æbleskiver ved Lergraven i
Hedeland. Vi håber at alle børn og deres familier vil give en hjælpende
hånd med salget. Vi plejer at ha’ det super-sjovt og hyggeligt sammen, så
kom og vær med til at skabe en god julestemning og ikke mindst med at
tjene penge til gruppen, så vi kan lave flere og bedre aktiviteter for vores
Bævere, Ulve, Stifindere og Spejdere.
Jul i Hedeland foregår i år, i disse 3 weekender:
30. november – 1. december, 7. – 8. december og 14. – 15. december
I vil snarest modtage en ”invitation” til Jul i Hedeland, og vi håber at I igen
vil bakke op.

Kawa mek
Grey Wolf, Vandrende Pind, Totempa & Sejrende Bison

KALENDER
OKTOBER
Tirsdag d. 1.

Stammemøde, Magnoliavej

Tirsdag d. 8.

Stammemøde, Magnoliavej

Tirsdag d. 15.

Efterårsferie, Intet møde

Tirsdag d. 22.

Stammemøde, Magnoliavej

Tirsdag d. 29.

Stammemøde, Magnoliavej

NOVEMBER
Tirsdag d. 5.

Stammemøde, Magnoliavej

Tirsdag d. 12.

Stammemøde, Magnoliavej

Tirsdag d. 19.

Stammemøde, Magnoliavej

Tirsdag d. 26.

Fælles Juleafslutning for alle grene, Jernalderen
Nærmere information følger

Sankt
Georgios Trop
Ærede spejdere
Efteråret lurer, og det betyder bl.a. at LPT kommer nærmere. I
år stiller vi op med en hel patrulje på 4 m/k, jeg er sikker på at
det nok skal blive helt forrygende.
De næste par møder kommer vi til at forberede os til LPT’en. Det
kan godt være lidt træls hvis man ikke selv skal med, men det
er vigtigt at I alligevel kommer og giver en hånd med, så dem
der skal afsted kommer godt fra start.
Sideløbende har vi øvet os på optagelsesprøven, og I skulle
gerne være ved at være helt knivskarpe på det hele. Hvis der
stadig er noget der halter lidt, så skynd jer lige at få styr på det,
så vi kan få jer optaget i troppen inden vi skal afsted.
For jer der er optaget i troppen, I må meget gerne lige prøve at
kigge på om der er nogle duelighedstegn som I er tæt på at
være færdige med, så kan vi lige prøve at se om vi ikke kan få
dem klaret, så I kan flashe jeres mærker på bl.a. LPT. Eller hvis
nogle af jer nye ved at der er et mærke som I godt kan tage.
Generelt ville det være en god idé lige at bruge en time eller to
en kedsommelig eftermiddag på lige at tjekke

uniformen efter, for om der
måske var noget der skulle
rettes, eller om den måske
snart at skiftes :-)
NB: Der er øvedag til
LPT Lørdag 5. Oktober
kl. 9-17! I kan tilmelde
jer på hjemmesiden.

Som altid er jeg åben på
telefon og mail, skulle der
være nogle spørgsmål,
eller bare brug for en sludder på
tlf. 2964 0794
mail: Loke.kalanag@gmail.com
Med venstre hånd
TL Søren

Oktober:
Tirsdag 1. Tropsmøde
-

Foropgave til LPT og Optagelsesprøven.

Lørdag 5. Tropstur
-

Vi mødes på Magnoliavej kl. 9-17.

Tirsdag 8. Tropsmøde
-

Vi kigger på foropgave til LPT og optagelse.

Lørdag 12. – tirsdag 15. LPT
-

Vi tager på LPT på Fyn.

Tirsdag 22. Tropsmøde
-

LPT-snak og materiel eftersyn.

Tirsdag 29. Tropsmøde
-

Duelighedstegn.

November:
Tirsdag 5. Tropsmøde
-

Duelighedstegn.

Tirsdag 12. Tropsmøde
-

Duelighedstegn.

Tirsdag 19. Tropsmøde
-

Duelighedstegn.

Tirsdag 26. Tropsmøde
-

Fælles julemøde med Bævere, Ulveunger og Stifindere.

ÆRESRULLEN:
Prøver og duelighedstegn:
Addax: 2. stjernen og Springende Ulv.
Kirba: Førstehjælp.
Thokis: Naturværn.
Numa, Bungar og Thokis: International.

Årsstjerner:
1 år: Frederikke
2 år: Kudu, Chui og Numa
4 år: Viktoria
7 år: Catarina
17 år: Henrik

Fødselsdage:
13./10. Sebastian 8 år
23./10. Ambar 16 år
8./11. Anker 6 år
10./11. Elias 10 år
22./11. Maria 12 år
30./11. Susanne 54 år

Tillykke til jer alle!

Jan

ADRESSER:
Spejderhuset, Jernalderen 40A & Magnoliavej 29, 2640 Hedehusene
Gruppestyrelse:
Formand:
Christian Cronholm Knudsen, Gl. Søvej 7, 2640 Hedehusene, Tlf. 30 95 07 93, chr.cronholm@gmail.com
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Kasserer:
Tina Christensen, Ahornlunden 15, 4, 3, 4000 Roskilde, Tlf. 24 48 35 74, tinaichristensen@gmail.com
Civile medlemmer:
Janni Hammershøj, Bronzealderen 25, Fløng, 2640 Hedehusene, Tlf. 23 40 92 10, jah@blind.dk
Knud Milo Diemer, Nyvej 13, 2640 Hedehusene, Tlf. 40 35 40 84, kontakt@knudmilo.dk

Ledere:
Bævere
Ledere:
Catarina Andersen, Skjørrings Vænge 21, 2640 Hedehusene, Tlf. 23 23 94 73, catarina@post.bolignet.dk
Susanne Stigaard, Alvedgårdsvej 4, Reerslev, 2640 Hedehusene, Tlf. 23 20 54 47, sannestigaard@gmail.com
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Ulveunger
Flokleder:
Catarina Andersen, Skjørrings Vænge 21, 2640 Hedehusene, Tlf. 23 23 94 73, catarina@post.bolignet.dk
Flokassistenter:
Stifindere
Stammeleder:
Morten Hammershøj, Bronzealderen 25, Fløng, 2640 Hedehusene, Tlf. 29 90 34 74, morten@hammershoi.eu
Stammeassistenter:
Susanne Stigaard, Alvedgårdsvej 4, Reerslev, 2640 Hedehusene, Tlf. 23 20 54 47, sannestigaard@gmail.com
Henrik Stigaard, Charlotteager 144 1. mf, 2640 Hedehusene, Tlf. 60 62 57 71, hstigaard@live.dk
Spejdere
Tropsleder:
Søren Stigaard, Svanemosegårdsvej 2A st th, 1967 Frederiksberg, Tlf. 29 64 07 94, loke.kalanag@gmail.com
Tropsassistent:
Per Stigaard, Alvedgårdsvej 4, Reerslev, 2640 Hedehusene, Tlf. 28 54 27 82, sanne-per@familie.tele.dk
Pionerer
Pionerleder:
Henrik Stigaard, Charlotteager 144 1. mf, 2640 Hedehusene, Tlf. 60 62 57 71, Greywolf.loke@gmail.com

