Stasevang
Sct. Michael
ONSDAGE
TIRSDAGE
12-01-2022
11-01-2022
19-01-2022
18-01-2022
26-01-2022
25-01-2022
02-02-2022
01-02-2022
09-02-2022
08-02-2022
16-02-2022
15-02-2022
23-02-2022
22-02-2022
Torsdag d. 24-02-2022
Fredag d. 25.-27. februar 2022
02-03-2022
01-03-2022
09-03-2022
08-03-2022
Fredag d. 11.-13. marts 2022
16-03-2022
15-03-2022
23-03-2022
22-03-2022
30-03-2022
29-03-2022
06-04-2022
05-04-2022
Lørdag-onsdag d. 9. -13. april 2022
13-04-2022
12-04-2022
20-04-2022
19-04-2022
27-04-2022
26-04-2022
04-05-2022
03-05-2022
11-05-2022
10-05-2022
18-05-2022
17-05-2022
24-05-2022
25-05-2022
01-06-2022
31-05-2022
08-06-2022
07-06-2022
Lørdag d. 11. + søndag d. 12. juni 2022
15-06-2022
14-06-2022
søndag d. 19. juni 2022
Lørdag d. 25. + søndag d. 26. juni 2022
Søndag d. 03. juli - lørdag d. 9. juli 2022
Lørdag d. 23. juli - Søndag d.31. juli 2022
Søndag d. 4. December 2022
Velkommen tilbage + fuldmånemøde
Flaskeskibe
Flaskeskibe
Flaskeskibe
Flaskeskibe
Vinterferie - intet møde
Fuldmånemøde og Flaskeskibe
Grupperådsmøde for forældrene - Teams møde
Junior-tur til Stasevang - start kniv-fremstilling
Knob & stik
Knob & stik
Knob & stik
Fuldmånemøde
Udeliv m/trangiamad og primi-tur teori
Udeliv m/trangiamad og primi-tur teori
Vandretur/Söderåsen eller Stasevang- tur
Påskeferie - intet møde
Fuldmånemøde
Ro på - mærke om sundhed
Ro på - mærke om sundhed
Ro på - mærke om sundhed
Fuldmånemøde
Lejr-aktiviteter/Lejr-arkitekt
Intet møde i Stasevang
Lejr-aktiviteter/Lejr-arkitekt
Lejr-aktiviteter/Lejr-arkitekt
Forberedelsesweekend til sommerlejr
Sommer-afslutning med forældre
Forberedelsesweekend til sommerlejr
Forberedelsesweekend til sommerlejr
Sommerlejr i Stasevang
(Spejdernes Lejr - kun aller-ældste juniorer)
Julemærkemarch for alle

Juniorer

Onsdagstrop

TROPPEN LÆGGER SELV EGET PROGRAM

Velkommen tilbage + fuldmånemøde
Velkommen tilbage + fuldmånemøde
Tropsmøde
Tropsmøde
Tropsmøde
Tropsmøde
Tropsmøde
Tropsmøde
Tropsmøde
Tropsmøde
Vinterferie - intet møde
Vinterferie - intet møde
Fuldmånemøde
Fuldmånemøde
Grupperådsmøde for forældrene - Teams møde
Grupperådsmøde for forældrene - Teams møde
(Junior-tur - assistenthjælp)
(Junior-tur - assistenthjælp)
Tropsmøde
Tropsmøde
Tropsmøde
Tropsmøde
(Mini-tur - assistenthjælp)
(Mini-tur - assistenthjælp)
Tropsmøde
Tropsmøde
Fuldmånemøde
Fuldmånemøde
Tropsmøde
Tropsmøde
Tropsmøde
Tropsmøde
Vandretur/Söderåsen eller Stasevang- tur Vandretur/Söderåsen eller Stasevang- tur
Påskeferie - intet møde
Påskeferie - intet møde
Fuldmånemøde
Fuldmånemøde
Tropsmøde
Tropsmøde
Tropsmøde
Tropsmøde
Tropsmøde
Tropsmøde
Fuldmånemøde
Fuldmånemøde
Tropsmøde
Tropsmøde
Intet møde i Stasevang
Intet møde i Stasevang
Tropsmøde
Tropsmøde
Tropsmøde
Tropsmøde
Forberedelsesweekend til sommerlejr
Forberedelsesweekend til sommerlejr
Sommerafslutning
Sommerafslutning
Forberedelsesweekend til sommerlejr
Forberedelsesweekend til sommerlejr
Forberedelsesweekend til sommerlejr
Forberedelsesweekend til sommerlejr
Sommerlejr i Stasevang
Sommerlejr i Stasevang
Spejdernes Lejr - Hedeland
Spejdernes Lejr - Hedeland
Julemærkemarch for alle
Julemærkemarch for alle

Tirsdagstrop

1. udgave - ret til ændringer forbeholdes (herunder Corona-forbehold)

Velkommen tilbage + fuldmånemøde
Mini Science-pirater
Mini Science-pirater
Mini Science-pirater
Mini Science-pirater
Vinterferie - intet møde
Fuldmånemøde
Grupperådsmøde for forældrene - Teams møde
Sporfølger - mærke
Sporfølger - mærke
Mini-tur til Stasevang - "På En Øde Ø" - mærket
Sporfølger - mærke
Fuldmånemøde
Takle-trolde
Takle-trolde
Påskeferie - intet møde
Fuldmånemøde
Kulturspejder - mærke
Kulturspejder - mærke
Kulturspejder - mærke
Fuldmånemøde
Lejr-aktiviteter
Intet møde i Stasevang
Lejr-aktiviteter
Lejr-aktiviteter
Forberedelsesweekend til sommerlejr
Sommer-afslutning med forældre
Forberedelsesweekend til sommerlejr
Forberedelsesweekend til sommerlejr
Sommerlejr i Stasevang
Julemærkemarch for alle

Minier

Forårsprogram 2022 for 2. Absalon Gruppe

Januar 2022

Kære minier, juniorer, tropsspejdere, klan og forældre,
Godt Nytår og velkommen til et nyt spejderforår. Vi glædede os over at kunne gennemføre efterårets ugemøder, og
håber meget på, at også foråret tillader ugemøder både i København og Stasevang. Programmet indeholder både nye
aktiviteter, og så nogle ture, som I meget gerne må få lagt i kalenderen, så flest muligt kan deltage.
Vi har mange skønne børn i gruppen i København – specielt i mellemste aldersgruppe har vi mange børn, hvorimod vi
har god plads hos minierne til både piger og drenge – men spørg lige lederne først, hvis I har en kammerat, der gerne
vil med og prøve at være spejder hos os. Vi har ingen venteliste.
Tirsdagstroppen er tyndt besat for tiden, og vi mangler lidt en trops-assistent (der kan godkendes af lederne), der kan
hjælpe super-juniorerne i deres overgang til at blive tropsmedlemmer. Så hvis I kender nogen, der kender nogen, så
sig gerne til – til lederne.
I Stasevang har vi i den kommende sæson nogle fine hold af både minier, juniorer, og så vores onsdags-trop.
Når vi holder fuldmånemøder, så må I meget gerne sørge for, at jeres spejdere har deres egne mugs/kopper med
(gerne i karabinhage, så de kan hænge i bæltet/buksestroppen), for det er blevet meget svært at skaffe
engangsservice til saftevand, og specielt i København er lederne ikke indstillet på at hænge på opvasken
Vi er fortsat rigtigt positive over for forældrehjælp til ture og til møderne (specielt i København). Hvad enten I bare
hænger ud, eller går til hånde, enten med aktiviteterne, eller med praktiske gøremål i hytten i Stasevang, så er det
hyggeligt og fornøjeligt at have jer med. Og hjælp til eksempelvis mad og rengøring gør, at lederne kan bruge tiden
sammen med børnene.
Varmepumpedonation til Absalonhus – i efteråret har vi haft en trofast skare af ukuelige forældre og spejdere, der har
kæmpet sig igennem uddelingen af tusindvis af flyers. Desværre mangler vi fortsat at få uddelt resten af første portion
flyers, og så kommer der en ny portion flyers i løbet af foråret. Så der er virkelig brug for at få så mange som muligt på
banen til uddeling af disse. Jo flere vi er, jo mindre omfattende er opgaven. Selve donationen af materialer og
arbejdsløn beløber sig til mere end DKK 300.000, så opgaven med uddeling af flyers har virkelig en stor værdi for
gruppen og hytten.
Til brug for varmepumpe med udstyr bliver der også behov for at bygge et skur (ved siden af de eksisterende skure).
Vi har fået pengene til materialerne til skuret bevilget, men det skal også bygges. Hvis nogen kan hjælpe til, vil det
være kærkomment.
Sommeren kommer til at byde på sommerlejr i Stasevang i uge 27, og så bliver der som supplement mulighed for de
største spejdere (fra 13 år og af passende modenhed) at deltage på Spejdernes Lejr, der foregår på Hedeland sidste
uge i juli (egenbetalt – mere info følger til de involverede).
Vel mødt til et nyt, udfordrende spejderhalvår!
Med venlig spejderhilsen,
På ledernes vegne,
Claus og Pernille

De vigtigste regler for godt spejderarbejde og for at få en
velfungerende spejderpatrulje/bande er, at:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Alle møder til tiden.
Der bliver meldt afbud i god tid til lederne.
Man holder, hvad man lover over for sin Bande/patrulje og sin leder.
Man deltager aktivt i hele bande/patruljearbejdet.
Man deltager - så vidt det er muligt – i alle turene.
Man snakker med lederne, hvis man har problemer med spejderarbejdet/banden/patruljen.

Da et af hovedformålene med spejderarbejdet er at give børnene nogle oplevelsesrige og velfungerende
ture (værende lejre såvel som udflugter), samt at give dem nogle redskaber til at opnå kreativitet og øge
deres nysgerrighed, er det meget vigtigt, at børnene deltager i de planlagte ture samt møderne, hvor
aktiviteter og/eller færdigheder til turene forberedes/trænes.
Det er her, de får mulighed for at afprøve bande/patruljesystemet i praksis – turene er ikke tilfældige, men
et led i en årsplan, der har til formål at gøre børnene til dygtigere spejdere.
Har man mistet flere ture, er der stor chance for, at sammenholdet, kammeratskabet og derved
bande/patruljens evne til at fungere bliver ødelagt.

Vigtig information!
Vi vil gerne have, der meldes afbud i god tid og at alle kommer til tiden. Det griber forstyrrende ind, hvis
nogle kommer 5-10 minutter for sent. Ring til os og meld afbud mindst en time før mødet. Vi kan nås på
vores mobiltelefoner.
I skal også huske at have jeres uniformer i orden. Sidst på næste side er en liste over, hvad uniformen skal
indeholde.
I skal altid være klædt efter vejret. I SKAL kunne være udendørs et helt møde.

Hvis du skulle mangle vigtige oplysninger omkring gruppen, så er
de her:
Korps:

Det Danske Spejderkorps

Division:

Absalon Division

Gruppe:

2. Absalon (www.2absalon.dk)

Afdeling:

Sct. Michael Flok (København)
Stasevang Gruppen (Kokkedal)

Ledere:

Claus Thomsen – AKELA
Mobil: 40 45 49 90
Blomsterager 108, 2980 Kokkedal
E-mail: claus@cpnt.dk
Pernille Nyborg Thomsen – RAKSHA
Mobil: 20 62 18 80
Blomsterager 108, 2980 Kokkedal
E-mail: pernille@cpnt.dk

Mødested København:

Kildevældskolen, Bellmannsgade 5A, 2100 Kbh Ø

Mødetid København:

Tirsdag kl. 18:00-20:00

Mødested Kokkedal:

Absalonhus, Fredtoftevej 5, 2980 Kokkedal

Mødetid Kokkedal:

Onsdag kl. 18:00-20:00

Tørklædefarve:

Grøn med 1½ gul lidse (specialtørklæde - købes hos lederne)

Uniform:

Blå (købes i Spejdersport – husk at få spejderrabat)

Du skal altid have uniform og tørklæde på til møder og ture.
Husk at tøjet skal kunne tåle at blive beskidt. Husk at checke programmet, om vi skal være ude!
I lommerne på uniformen skal være: Blyant, papir, sangbog og lille, alderssvarende aktivitetsbog fra
Spejdersport (Gnisten/Flammen/Ilden/Bålet) – spørg lederne. Husk også en mugg/drikkedunk til at drikke
af, gerne monteret i karabinhage, så den er let at få af og på bæltet/buksestrop.
Du skal også have: Kniv (max. 12 cm – husk, må kun bæres direkte til og fra spejder samt under
møderne/turene, når du har erhvervet knivbevis), knobtov og evt. kompas.

Pakke-Liste - Weekendtur
Beklædning:
3 T-shirts (korte/lange ærmer efter vejret/årstiden)
2 par shorts/lange bukser (efter vejret/årstiden)
3 par underbukser (og evt. undertrøjer)
3 par sokker
Sweater eller fleecetrøje
Softshell eller vindjakke (ikke nylon af hensyn til brandfaren)
Jogging tøj eller skiundertøj (kan bruges som nattøj)
Kondisko/sandaler/støvler (efter vejret/årstiden)
Gummistøvler
Regntøj (bukser og jakke)
Uniform – husk altid at bære den ved ankomst og afrejse
Toilet-artikler:
Håndklæde
Tandbørste
Tandpasta
Kam/børste
Evt. Solcreme/Myggespray/balsam (efter årstiden)
Køkkengrej:
Mugg/krus (altid – også v/hyttetur)
Ved fællesture med mange deltagere:
Dyb og flad tallerken
Kniv, gaffel, ske og evt. teske
Viskestykke
Hvis tur: Vanddunk ell. ½l Plastflaske
Diverse:
Lygte
Kniv (hvis du ikke har knivbevis, får du det i løbet af lejren)
Sovepose
Liggeunderlag og/eller lagen til madras v/hyttetur
Sovedyr - max ét
Hjemmesko (v/hyttetur)
Kasket/solbriller eller hue/vanter (efter årstiden)
Evt. lille turrygsæk (v/heldagstur og byløb)
Sygesikringsbevis – opbevares af lederne
HUSK:
Alt skal mærkes med navn og pakkes i poser.
Alt skal pakkes i rygsæk (juniorer) eller sportstaske - ingen løse poser, der
skal bæres i hænderne.
Ingen mobiltelefoner må medbringes på turen.

SYGE-SEDDEL
DDS - 2. Absalon - Sct. Michael Flok - Stasevang Gruppe
Spejders navn:

CPR. Nr:

Adresse:

Postnr./By:

Fars navn:

Mobil nr.:

Fars e-mail:

Tlf. Nr.:

Mors navn:

Mobil nr.:

Mors e-mail:

Tlf. Nr.:

Forældres adresse (evt. under lejren):
Familiens læge:
Sidste stivkrampe vaccination:
Lider spejderen af specielle sygdomme, f.eks. astma, epilepsi, sukkersyge, allergi,
migræne, m.m:
Evt. hensyn, der bør tages:
Tåler spejderen penicillin?:

Ja

Nej

Tager spejderen medicin?:

Ja

Nej

I så fald, hvilken medicin?:
Hvor ofte og hvor meget?:
Medicin, som skal indtages på en lejr, afleveres i original emballage til lederne.
Andre oplysninger, der er denne seddel vedkommende:

Forældreunderskrift & Dato:

DENNE SEDDEL SKAL UDFYLDES SÅ GRUNDIGT SOM MULIGT, OG MED
BLOKBOGSTAVER, DA DEN VIL BLIVE AFLEVERET PÅ SYGEHUSET I TILFÆLDE AF
UHELD/SYGDOM!!!!!!!!!!

