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Marts - april 2022

41. årgang

Program for Gruppe Loke:
Vores faste møder er:
Bævere (Fløng/Hedehusene), tirsdag kl. 1630 til 1730
Bævere (Vindinge), torsdag kl. 1630 til 1730
Ulve, tirsdag kl. 1800 til 1930
Hvis der ændres på de
Stifindere, tirsdag kl. 1800 til 2000
planlagte møder og ture
Spejdere, tirsdag kl. 1800 til 2000
vil dette blive meldt ud
Ledere, ledermøde første tirsdag i måneden.
via mail eller SMS

Aktiviteter og ture 2022:
Marts:

9. Gruppestyrelsen: Møde på Magnoliavej kl. 19-21.
13. Alle: Arbejdsdag. Vi mødes på Jernalderen 9-14.
14. Ledere: Møde med Preben kl. 18-21.
18.-20. Alle: Gruppe Loke Weekend, vi tager alle på weekendtur.
26.-27. Ulveledere: Ulvelederweekend hos Grib Skov Trop.

April:

22. Start på Vindingedagene.
22.-24. Spejdere: Wagadugoløb.
23. Ulve og forældre: 10 Km vandretur.
30. Gruppestyrelsen: Korpsrådsmøde i Søndersø.

Maj:

7. Byfest i Vindinge.
8. Alle: Arbejdsdag. Vi skal have gjort forårsrent inde og ude.
21. Ulve og forældre: 20 Km vandretur
26.-28. Stifindere og Pionerer: Stifinderturnering på Bornholm.

Juni:

10.-12. Ulve: Ulveturnering i Næstved.
21. Alle: Bålaften, sidste møde før sommerferien.

Juli:

23.-30. Ulve: Spejdernes Lejr 2022. Vi deltager 25.—28.
29./7.-6./8. Stifindere, Spejdere og pionerer: Eurocamp 2022.

August:

12.-14. Bævere: Sommerlejr i Filialen.
16./18. Første mødet efter sommerferien.

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

Gruppe Loke, Hedehusene
Kære alle
Vi har nyligt afholdt Gruppe Lokes årlige grupperådsmøde /
forældremøde. Tak for godt fremmøde og opbakning til gruppen.
Jeg ser frem til samarbejdet med nye kræfter i
gruppestyrelsen.
Dette forår vil vi gerne kalde jer sammen til to arbejdsdage,
den første på Jernalderen 40A, søndag d. 13/3 kl. 9-14. Den
næste arbejdsdag er lagt søndag d. 8/5.
Jeg håber også at se en del af jer på den kommende Loketur,
hvor der er gode muligheder for at være med på tur. Invitation
er sendt ud på mail og delt ud til jeres børn.
På gensyn i det spirende og lysere forår, hvor både Loketur,
stifinder- og ulveturnering er i kalenderen. Det bliver skønt for
børn og ledere at komme på ture igen.
Med venlig hilsen
Helle Marie

Bævergrenen
Kære bævervenner,
Vi er ved at lægge vinteren bag os – og byder foråret velkommen
Bæverne nyder de første solstråler på flodbredden, hvor de får
varmet pelsen – der er smil om munden og sprudlende energi i kroppen

Jubii hvor er vi bare klar til at tage fat på en masse nye oplevelser
Foråret byder traditionen tro på at give os viden om dyr og planter –
og vi forsøger at føle nogle af de små vidundere som naturen byder på.
Sidste år forsøgte vi os med birkesaft – dog uden den helt store
succes – så vi må gøre et nyt forsøg i år

Vi vil også hjælpe fuglene med at finde godt redemateriale, blive
klogere på dyrespor, spiselige planter og følge udviklingen fra frøæg
til frø.

Og så skal vi selvfølgelig på noget af det sjoveste ved at være spejder
– nemlig at komme på tur med spejdervennerne
Her skal vi til
Egeruphytten ved Skælskør sammen med de andre spejdere i gruppen
Vi skal bl.a. lære et nyt område at kende, lege, snitte, lave bål,
bage pandekager, vaske op, lave mad, sove i soveposer og male
bæverlygter som vi kan bruge til hyggelys om aftenen – og så skal vi
fejre Gruppe Lokes 40 års fødselsdag - huhej hvor det går – det
bliver SÅ SJOVT

Her i marts og april vil vi også fortsætte med den gule pote og
bævernes generelle spejderkendskab.
De øvrige poter kigger vi også på
Der er flere af bæverne der er
ret langt med duelighedstegnene – så mon ikke vi skal dele flere
mærker ud i løbet af foråret og sommeren

Vi er også så heldige, at nye bævere er kommet til i familierne – og de
skal da selvfølgelig prøve kræfter med Ømhaleprøven, så de kan gøre
sig fortjente til at få det fine bævermærke på uniformen

Vi har også stadig uniformer i voksenstørrelser – så hold jer ikke
tilbage, hvis det kunne friste
Det vil være en fornøjelse at kunne
byde flere forældre velkomne i lederkredsen – både i Hedehusene og i
Vindinge

Haleklask, vandsprøjt & bæverkram
Emilie, Kirsten, Bjarne, Per, Maria, Michael, Sisse og
Sanne

Marts
1. / 3. Bævermøde – grøn pote – forår og fugleunger
Bævere hjælper altid dyrene
Vi vil derfor hjælpe fuglene
med at finde og samle redematerialer til dem, så de kan få varme
reder til deres fugleunger.

8. / 10. Bævermøde – grøn pote – hulebyggeri
Nu hvor vinteren er slut – og foråret kommer – så er det tid til
at få kigget vores bæverhule efter i Hedehusene – og få bygget
en dejlig og varm hule i Vindinge

15. / 17. Bæverild – rød pote – fuldmånemøde
Til dagens fuldmånemøde skal vi have fat i vores dolke igen
Denne gang skal vi prøve at snitte en bøjle, som vi kan bruge, når
vi skal hænge vores uniformer pænt op. Dagens ’fuldmåne-hygge’
bliver en skumfidus over bålet – uhmm

19. – 20. Jubii vi skal med på Gruppetur til
Egeruphytten ved Skælskør 😊
Stifindere og spejdere starter gruppeturen op lidt før os og er
ved hytten fredag til søndag. Som bævere kan vi sammen med
ulvene glæde os til en rigtig hyggelig hytteovernatning fra lørdag
til søndag, hvor vi bliver endnu dygtigere, hygger os med gode
venner, får sjove oplevelser og nyder det dejlige lejrliv
Husk
tilmeldinger 😊

22. / 24. Bævermøde – blå pote – små dyr der lever i
vand
Vejret – og vandet i vores søer er blevet varmere, så vi vil
undersøge, om der skulle være frøæg og haletusser på vej. Husk
vandtæt fodtøj

29. / 31. Bævermøde – gul pote – opgaveløb
Så er det tid til at prøve kræfter med et lille opgaveløb – vi skal
dog ikke løbe, men i stedet gå rundt i familierne fra opgave til
opgave. Vi skal huske at følges ad og hjælpe hinanden med at
løse opgaverne
Og det er jo noget bæverne er rigtig gode til

April
5. / 7. Bævermøde – grøn pote – kendskab til dyr og
dyrespor
Vi går op opdagelse efter spor fra dyr
Hvilke dyrespor kan vi
kigge efter? Og hvilke dyr kan der være i nærheden af os

12. / 14. Påskeferie
19. / 21. Bæverild – rød pote – fuldmåne- og Sct.
Georg møde

Vi snitter, laver bål og hører sagnet om Sct. Georg og dragen
samt taler om bævernes motto, bæverløftet og bæverloven. Vi
hygger os med varm kakao over bålet

26. / 28. Bævermøde – rød pote – opgaveløb
Vi fortsætter med at øve os i opgaveløb
Denne gang vil
opgaverne være med afsæt i den røde pote
I Vindinge bliver denne mødegang en del af Vindingedagene. Det
betyder, at vi holder mødet centralt i Vindinge. Nærmere
oplysninger følger om stedet – men tiden er stadig den samme.

Lyt, oh ulve

Meget vand er løbet gennem Waingunga, den store og livgivende flod i
junglen, den sidste tid. Vi har ændret på den måde vi holder ulvemøder
på og lederne synes, at det er blevet nogle bedre møder vi afholder.

Vi har lavet det sådan, at der på alle møderne er 4 poster som alle skal
igennem. Noget med forskellige former for læring og én post med
noget leg eller konkurrence. Dette kan kun lade sig gøre fordi vi er
blevet flere ledere til møderne. René er nu fast med på møderne så
der skal lyde et stort VELKOMMEN til ham.
Vi er stadig ude på alle møderne så husk lomme/pande-lygte og den
lune ulvepels og måske også et par vanter. For selvom kalenderen nu
siger at det er forår, så er temperaturen stadig lav og mørket stadig
en del af møderne, men vi går lysere tider i møde og når vi starter på
april måned er det igen lyst til møderne

Hvis der nu er andre voksne der har lyst til at hjælpe på vores møder
så skal I endelig ikke holde jer tilbage. Mød op tirsdag aften og deltag
i et møde så I kan se hvad det går ud på, men pas på
det kan drage
en fuldstændigt og gå ind under huden før man ved af det. Og så får
men den bedste løn man kan få for frivilligt arbejde: en masse glade
børn som ser op til en
Så prøv hvis du tør
Marts måned bliver en måned hvor vi arbejder med
førstehjælp. Det er et duelighedstegn og dem som
deltager på alle møderne har mulighed for, at få et
nyt duelighedstegn på højre ærme til
fuldmånemødet den 22. marts.
Førstehjælp er en af de opgaver der kommer på Ulveturneringen og
det er også vigtig at kunne førstehjælp hvis nu man kommer til skade
eller en af vennerne gør det. Det er rart at kunne hjælpe andre.

Med ulvehilsen
Meesua, Raksha, Baloo, René og Akela

Program for Flokken:
Marts
1.

Ulvemøde 1800-1930
Vi starter på førstehjælpsmærket.

8.

Ulvemøde 1800-1930
Fortsat arbejde med førstehjælpsmærket.

15. Ulvemøde 1800-1930
Vi afslutter arbejdet med førstehjælpsmærket. Er alle klar til
næste uges bandedyst med spørgsmål om førstehjælp?

19.-20.

Weekendtur.

Vi mødes ved Egeruphytten sammen med resten af Gruppe Loke.
Mon vi skal fejre at Gruppe Loke har haft 40-års fødselsdag?

22. Fuldmånemøde 1800-1930
Vi afholder månedens bandedyst med spørgsmål i førstehjælp.
På fuldmånemødet ved Rådsklippen er der uddeling af
duelighedstegn og årsstjerner samt fortælling fra Junglebogen.

29. Ulvemøde 1800-1930
Vi bygger vores drager færdige og hvis vinden vil det, så skal vi
prøve om de kan flyve.

April
5.

Ulvemøde 1800-1930
Starten på et nyt emne til denne måned. Vi fortsætter med
emner fra Ulveturneringen. Stjernebilleder, natur og
verdenshjørner.

12. Påskeferie – intet møde!
19. Fuldmånemøde 1800-1930
Bandedyst i ulve-paratviden. Mødet afsluttes med fuldmånemøde
ved Rådsklippen med junglehistorie.

26. Ulvemøde 1800-1930
Vi fortsætter med månedens emne.
Ulvehylet, som vi starter vores ulvemøder med:
Når Akela råber 'Flok!', står alle med samlede ben og armene langs
siden.
Akela og flokassistenter gør ulvehilsen.
Akela siger 'God jagt, ulve!'.
Ulvene sætter sig ned på hug med hænderne i jorden foran sig som
poter, og bøjer nakken tilbage. De svarer i kor: 'Akela, vi vil gøre
vort bedste'. På sidste ord springer ulvene op og hilser med begge
hænder.
Akela spørger ulvene: 'Vil I geb, geb, geb?'
På det sidste 'geb' lægger ulvene venstre hånd ned langs siden, så
de kun gør hilsen med højre hånd. De svarer i kor: 'Vi vil gob, gob,
gob!' Herpå tager de den højre hånd ned og står med let spredte
ben og hænderne på ryggen, klar til at høre hvad Akela vil sige.

Ulvenes kilometervandringer
I april og maj har du mulighed for at gå to gode vandreture på
henholdsvis 10 km og 20 km.

Du skal gå sammen med en voksen, det kan være en forælder, en
faster, morfar eller andre, der kan følge GURT (Gule Ulves
Raske Tempo:)

10 km, lørdag d. 23/4 på Sankt Georges Dag.
Vi mødes ved Hedelands Veteranbane på
Brandhøjgårdsvej 2, kl. 9 og slutter samme sted ca.
kl. 12. Medbring vand og proviant til eget forbrug. Vi
skal gå Hedehusenes Sorte Kløversti, gennem
Hedeland, Reerslev og Gammelsø. Find kort på
biblioteket eller find og print et kort, hvis I vil have
ét med.
Kortet kan hentes på denne hjemmeside:
https://www.htk.dk/Fritid/Aktiv-fritid/Loebe-og-vandreruter

20 km, lørdag d. 21/5
Kun for ulve, som har fuldført 10 km vandringen. Vi mødes
kl. 8 ved spejderhytten på Jernalderen 40A og slutter samme
sted ca. Kl. 14. Medbring vand og proviant til eget forbrug. Vi
skal gå Marathonringens Blå rute, gennem Hedeland, Reerslev,
Baldersbrønde og Fløng. Find kort på biblioteket eller find og
print kort, hvis I vil have ét med:
https://www.htk.dk/fritid/aktiv-fritid/maratonringen#blaarute21km
Hvis du ikke har kilometerpladerne i dit
bælte, kan du tage dem på disse ture.

Vel mødt - med godt humør og gode
vandresko!
Messua, Raksha, Baloo, Rene’ & Akela

Hau kola
Comanchestamme
Ugh Stifindere!!
Foråret melder snart sin ankomst,
og med det også (forhåbentlig) lidt
højere temperaturer. Men uanset
vejret, så møder stifinderne op og
deltager aktivt i vores møder, og
det er vi rigtig glade for.
Vi har nået en masse af det mere teoretiske stof, men med forårets
komme vil vi få mere gang i det praktiske, og vi skal i gang med at
bygge vores lejrpladser op, så vi er klar til Stifinderturneringen. Det
er som tidligere nævnt en større opgave, men en opgave hvor alle kan
bidrage med det man er bedst til, og på den måde fungere som en
gruppe. Vi glæder os meget til at komme i gang med det rigtige
spejderarbejde.
Vi skal også have gang i bålene, så vi kan
får fyret op under gryder og pander så vi
kan lave bålmad, og lære at bruge tiden
rigtigt, så vi både kan nå at hugge
brænde, tænde bål og få lavet mad på de

2 timer vi har på vores møder. Det har tidligere vist sig svært, men
med hvis får det planlagt ordentligt er vi sikre på, at det nok skal
lykkes.
I foråret har vi udover vores møder, også 2 ture som vi håber I alle vil
deltage i.
Fælles Gruppetur
Vi har en fælles gruppetur d. 18.20. marts 2022, hvor alle grene i
Gruppe Loke deltager. Vi skal til
Egerup ved Skælskør hvor vi skal
lave en masse spændende
aktiviteter og ellers bare hygge
os, som altid når vi er på tur.
Denne gang skal vi overnatte i telt, så husk det varme undertøj.
For at alle kan få en fantastisk tur-oplevelse, så har vi brug for
forældre-hjælp både til det praktiske, men også som assistenter der
vil være sammen med børnene og lederne. Så derfor skal I overtale
jeres forældre til at komme med på en supertur sammen med jer.
I skulle meget gerne alle have fået tilsendt en invitation til turen, men
hvis I ikke har fået den, så skal I hive fat i en af lederne og be’ om at
få den.
Stifinderturnering 2022
Som tidligere nævnt, skal vi i gang med vores forberedelse til
Stifinderturneringen, hvor vi gerne igen skulle kunne hævde os blandt

de bedste. Stifinderturneringen foregår på Bornholm i Kristi
Himmelfarts ferien fra d. 26. til 28. maj.
Til Stifinderturneringen skal der jo laves en foropgave af alle
deltagende kobler. I år er opgaven at lave dekorerede sider til vores
huggeplads.

En af de ting vi selv vægter højt udover foropgaven, er lejrarbejdet,
så vi vil i de næste måneder arbejde med at lave bålsteder,
huggeblokke, brændeskjul, indgangsportaler og ovnsteder. Vi vil hver
gang tale opgaven igennem og prøve at optimere måden vi gør det på,
så alle er klar over hvordan opgaven løses og hvem der gør hvad. Det
vil spare en masse tid og energi når vi først er i gang.
Udover lejrarbejde skal vi arbejde med signalering, orienteringsløb og
flere af de ting vi kan komme ud for på Stifinderturneringen.
På stifinderturneringen, skal vi selv lave vores mad over bål, så derfor
er det vigtigt at vi får øvet det mange gange inden
stifinderturneringen. Der er forskellige måder at opbygge et bål på,
så det skal vi arbejde med, så vi finder ud af hvilket der er det
hurtigste og bedste.
En ting er dog helt sikkert! Vi skal igen i år
lave en helt forrygende lejrbålsunderholdning. Vi elsker at lave
lejrbålsunderholdning, og bruger gerne
meget tid på det, så hvis I har gode idéer

til hvordan den i år skal være, så sig det til en af lederne.
Sct. Georgs Dag
Den 23. april er det Sct. Georgs Dag – Det er dagen hvor alle spejdere
i hele verden aflægger deres spejderløfte og bekræfter, at vi vil gøre
vores bedste for at overholde spejderloven.
Da Baden-Powell startede sin første spejderpatrulje i
England, erklærede han, at Sankt Georg var spejdernes
forbillede.
Mange steder hos de Gule Spejdere i Danmark, markeres Sct. Georgs
Dag ved et særligt arrangement eller ved en ceremoni. Det sker også
hos Gruppe Loke tirsdag d. 26. april.
Sct. Georgs Dag, er også dagen hvor man skifter de lange
bukser ud med shorts.
Så find shortsene frem og kom glad!!

Arbejdsdage
Kom og vær med til at hjælpe børn og ledere med at få ordnet nogle
af alle de praktiske ting i og omkring hytterne.

Arbejdsdagen er for ledere, børn, forældre, bedsteforældre og
søskende, der har lyst til at hjælpe med eksempelvis at male, slå
græs, gøre rent, rydde op, fælde træer eller hvad der ellers kunne
trænge til en kærlig hånd.
Første arbejdsdag er søndag d. 13. marts. april kl. 9 - 14 på
Jernalderen 40, og ordner de ting, der trænger til at blive ordnet.
Der er også tid til at tale sammen, slappe af og ellers hygge og være
sammen på en anden måde. Vi sørger for at der er kaffe og te på
kanderne, og der vil selvfølgelig også være frokost til alle.
Vi håber at se rigtig mange til en hyggelig arbejdsdag.
Det var ordene for denne gang – Vi har rigtigt meget vi skal nå, så vi
går en travl, men superoptimægtigfantafænomænalistisk tid i møde.
Vi glæder os rigtigt meget til at smøge ærmerne op, hoppe i shortsene
og ellers bare komme i gang med spejderlivet.

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

KALENDER
MARTS
Tirsdag d. 1.

Stammemøde, Magnoliavej

Tirsdag d. 8.

Stammemøde, Magnoliavej

Tirsdag d. 15.

Stammemøde, Magnoliavej

Fre. d. 18 – Søn d. 20. Gruppe Loke Tur til Egerup Hytten
Tirsdag d. 22.

Stammemøde, Magnoliavej

Tirsdag d. 29.

Stammemøde, Magnoliavej

APRIL
Tirsdag d. 5.

Stammemøde, Magnoliavej

Tirsdag d. 12.

Påskeferie, intet møde

Tirsdag d. 19.

Forældremøde, Magnoliavej

Tirsdag d. 26.

Sct. Georgs Møde
Information følger

Sankt Georgios Trop
Ærede spejdere
Foråret er tyvstartet og over hele landet ses
blomsterne titte frem fra deres vinterhi.
Solen er også ved at være længere og længere
oppe, og inden vi når at se os om, er det igen lyst på møderne - så kan
vi få hejst dannebrog, og få øvet os lidt på sangen.
Forår betyder også at der snart kommer gang i alle
ture/løb/turneringerne. Ree Park og Wagadugo, men også ulv- og
stifinderturnering - hvor man altid gerne må hjælpe! Jeg håber at vi
kan komme afsted i år, for der er vist ikke nogen af jer der har
prøvet nogen af tingene før.
Med corona restriktionerne næsten lagt i graven, håber vi at kunne se
frem på et spejderår der kan komme til at ligne dem vi havde.
Sommerlejren er heller ikke langt væk, og vi må alle krydse alt hvad vi
har, for at Eurocamp 2022 bliver afholdt som forventet. Der er snart
møde hvor de skal besluttes om lejren bliver til noget, eller må aflyses
eller udskydes. Vi har givet besked om at vi ledere i Gruppe Loke,
støtter op om at afholde lejren. Men det er desværre ude af vores
hænder at afgøre.
HVIS det ikke bliver til noget - har vi snakket om at leje en hytte i
Sverige, og tage derop. Måske invitere nogle andre grupper med, så vi
alligevel kan få en sommerlejr med andre.
HUSK AT TILMELDE JER LOKE TUREN!! I kan nå det endnu!
Med Venstre Hånd
Tropsledelsen

ÆRESRULLEN:
Årsstjerner:
1 år:

Carl, Valdemar K., Maya, Tristan, Atlas,
Esther H., Emilia R., Hans, Jakob og Kirsten.
6 år:
Justin.
12 år: Susanne.
40 år: Per.

Fødselsdage:
2./3. Theo M 8 år
3./3. Noah 8 år
11./3. Theo L. 8 år.
16./3. Gruppe Loke 40 år.
20./3. August 8 år.
1./4. Elliot 11 år.
3./4. Anton 14 år
5./4. Carl 7 år.
15./4. Marcus 9 år.
18./4. Mie 16 år.
23./4. Tobias 8 år.

Tillykke til jer alle!

Jan

ADRESSER:
Spejderhuset, Jernalderen 40A & Magnoliavej 29, 2640 Hedehusene
Gruppestyrelse:
Formand:
Helle Marie Vesterløkke, Åsingsvej 12, 2640 Hedehusene, Tlf. 41 11 17 90, helle.marie.vesterloekke@gmail.com
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Kasserer:
Søren Stigaard, Morelgrenen 47, 5500 Middelfart, Tlf. 29 64 07 94, loke.kalanag@gmail.com
Civile medlemmer:
Peter Dalsgaard, Stenalderen 112, Fløng, 2640 Hedehusene, Tlf. 61 77 72 56, peter.d77@gmail.com
Anders Vind Ebbesen, Kirkebakken 3, Fløng, 2640 Hedehusene, Tlf. 20 78 72 21, anders@vindebbesen.dk
Steffen Bonde, Højvænget 1, Vindinge, 4000 Roskilde, Tlf. 28 25 03 72, steffenbonde@outlook.dk
Martin Foldager, Mørbjergvænget 56, Vindinge, 4000 Roskilde, Tlf. 42 24 02 32, martin@decuria.dk

Ledere:
Bævere
Ledere:
Susanne Stigaard, Alvedgårdsvej 4, Reerslev, 2640 Hedehusene, Tlf. 23 20 54 47, sannestigaard@gmail.com
Bæverassistenter:
Emilie Handberg, Morelgrenen 47, 5500 Middelfart, Tlf.28 71 77 33, emilierosenkrantz@live.dk
Bjarne Andersen, Tingstenen 2, Reerslev, 2640 Hedehusene, Tlf. 20 15 54 26, bjarnepandersen@gmail.com
Kirsten Boeck, Maglemosevej 23, Marbjerg, 2640 Hedehusene, Tlf. 40 59 36 47, Kirsten@boeck.dk
Michael Rahbek, Lønbjergvænget 16, Vindinge, 4000 Roskilde, Tlf. 22 63 07 38, Rahbek1984@gmail.com
Maria Lindquist, Mørbjergparken 54, Vindinge, 4000 Roskilde, Tlf. 23 74 66 56, marulle89@hotmail.com
Sisse Hjorth, Kærvej 14, Vindinge, 4000 Roskilde, Tlf. 61 10 58 44, sisseiversen@hotmail.com
Ulveunger
Flokleder:
Per Stigaard, Alvedgårdsvej 4, Reerslev, 2640 Hedehusene, Tlf. 28 54 27 82, sanne-per@familie.tele.dk
Flokassistenter:
Emilie Handberg, Morelgrenen 47, 5500 Middelfart, Tlf.28 71 77 33, emilierosenkrantz@live.dk
Kirsten Boeck, Maglemosevej 23, Marbjerg, 2640 Hedehusene, Tlf. 40 59 36 47, Kirsten@boeck.dk
Annika H. Ambelas, Brandvænget 2, 2640 Hedehusene, Tlf. 61 71 43 14, Annikahambelas@hotmail.dk
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, Greywolf.loke@gmail.com
Spejdere
Tropsleder:
Søren Stigaard, Morelgrenen 47, 5500 Middelfart, Tlf. 29 64 07 94, loke.kalanag@gmail.com
Tropsassistenter:
Sofie Stigaard Christensen, Alvedgårdsvej 4, Reerslev, 2640 Hedehusene, Tlf. 40 28 49 00, sofiestigaard5@gmail.com
Pionerer
Pionerleder:
Henrik Stigaard, Charlotteager 144 1. mf, 2640 Hedehusene, Tlf. 60 62 57 71, Greywolf.loke@gmail.com

