Ringsted Gruppe

Bindeleddet
Oktober - December 2018

Hej spejdere og forældre.
Så er vi nået tl sidste del af kalenderåret 2018, og som alle andre år bliver det en travl td.
I år skal der sælges skrabe-julekalendere fra vores eget korps. Vi håber alle vil være med og vores
forældre vil hjælpe deres børn med at få udsolgt. Læs mere om dem på side 3.
HUSK også vores fælles juletur i skoven med hele familien den 24/11. For spejderne er det med
overnatning (24.-25/11) i vores eget hus. Der kommer mere besked.
I denne sæson er der kommet en ny gren i Ringsted Gruppe. Der er opretet en mikro-gren. Den er
for børn i alderen 6-8 år og bliver et mellemled mellem familiespejder og minierne. Det er Jacob
og Lisbeth der er ledere på den nye gren. I starten vil mikroerne og minierne arbejde en del
sammen, men på sigt bliver mikroerne en selvstændig enhed. Skulle I kende tl nogen der gerne vil
være spejder men ikke helt er gamle nok, så kan denne gren være svaret. Bare mød op og prøv
det. De er i huset hver onsdag fra kl. 17.00 tl 18.00.
Spejderhilsen
Ledere og styrelse i Ringsted Gruppe
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TURE OG ARRANGEMENTER I EFTERÅRET
Den 24. NOVEMBER har vi vores årlige skovarrangement. Det er for alle spejdere, forældre og
søskende. Det er en tur i skoven for at samle tng tl dekoratoner og tl fælles hygge (kakao/kafe,
æbleskiver m.v.) i spejderhuset. For alle spejdere fortsæter turen med overnatning (d.24.-25.) i
hyten. Der kommer mere besked senere.
Den 3. DECEMBER holder den store lastbil fra 55 0 Nord (de grønne spejderes svar på Spejdersport)
ved Nørretorv fra kl. 18.30 tl 20.00. Bilen er en rullende forretning med grej og spejdertng.
Den 12. DECEMBER går hele gruppen Lucia-optog på Knud Lavard Centret. Det er en gammel
traditon og alle hygger sig utrolig meget, så her møder ALLE op. I kan begynde at øve sangen nu –
se teksten længere ned på siden. Vi sluter med lidt julehygge og knas sammen med de ældre på
afd. A. Der kommer mere besked.
Den 19. DECEMBER holder vi juleafslutning. Her efer er der juleferie.
Vi starter igen efer nytår onsdag den 9. JANUAR 2019.
OBS!!
Vores grupperådsmøde (generalforsamling) 2019 vil blive afoldt søndag den 24. FEBRUAR 2019,
kl. 10.00. Vi håber rigtg mange vil møde op tl en hyggelig brunch og give deres mening tl kende.
Børn og spejdere er også velkomne og vil underholdes mens mødet er i gang. Der kommer mere
besked.
Her er Lucia sangen – ØV DIG TIL DU KAN DEN UDENAD!
Nu bæres lyset frem
stolt på din krone.
Rundt om i hus og hjem
sangen skal tone.
Nu på Lucia-dag
hilser vort vennelag.
Santa Lucia, Santa Lucia.

Her ved vor ønskefest
sangen skal klinge.
Gaver tl hver en gæst
glad vil du bringe.
Skænk os af lykkens væld
lige tl livets kvæld.
Santa Lucia, Santa Lucia.
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SPEJDERNES JULEKALENDER SALG
Ringsted Gruppen skal i gang med noget fundraising så vi har lidt penge på kontoen til at lave
forbedring på spejderhytte (f.eks. ny el installationer, et større skur til brande, osv.) og for at lave
flere sjove aktiviteter med spejderne. Den første fundraiser vi laver bliver salg af julekalender
(bemærk - vi sælger ikke julemærker i år). I denne forbindelse, har vi bestilt 600 kalender hjemme
og har brug for hjælp fra ALLE for at sælge dem!
Ud over det sædvanlig salg til familien, vil vi brug aktiviteten som en måde at profilere Ringsted
Gruppen i byen - og derfor har vi lavet aftaler med 4 dagligvarebutikker at vi må sælge kalenderne
uden for butikken alle weekender i november. Derfor skal alle spejder skrive sig op til mindst 2
vagter af 2 timer i november måned.
Vagterne er enten kl.10-12 eller kl. 12-14. Butikkerne er Netto (Næstvedvej), Daglig Brugsen
(Høm), Rema 1000 (Kaserne Allé) og Føtex (Ringstedet).
Hver spejder vil modtage 20 julekalender og et Mobilepay kort i slutning af oktober - men der er
mange flere kalender, hvis I skal bruge dem. Kalenderne koster 30,- stk og kan købes ved kontant
eller Mobilepay (skal noteres på spejderens Mobilepay kort). Man må gerne gå i gang med at
sælge dem allerede nu - også til familie, naboer, venner, kollegaer, osv.
Hver onsdag i november (til spejdermøderne), må spejderne aflevere kontanter, hent flere
kalender og opgøre deres salg til Megan eller Christina. Vi skal være sikker på at sælge de 300
stykker som ikke må returneres, og gerne de 300 ekstra, så vi vil gerne hold godt øje med salget.
Og så finder vi ud af en lille præmie til spejderen som har solgt flest!
Kort og godt:
 Alle skal have mindst 2 vagter af 2 timer
 Skriv spejderens navn og en kontakt tlf nr på vagt oversigt på tavlen i spejderhytten
 Husk at skrive aftalte vagter i jeres kalender!
 Der må max være 2 spejdere på hver vagt (til at starte med, så vi får dækket vagterne)
 Man skal være i fuld (præsentabel) uniform!
 Mindst en voksen skal være til sted under vagterne med de små spejdere
 Kalenderne koster 30,- stk og kan betales ved kontant eller Mobilepay
 Hver spejder vil have et Mobilepay kort med koden (50707) og et sted at notere salget

Hvis I har spørgsmål eller skal brug fere kalender (også når I står ved butkkenn, ring tl
(+45 4273 6501n eller Christna (+45 2220 4228n.
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PROGRAM FOR FAMILIESPEJDERNE
Første søndag i hver måned fra kl. 9.30-11.30.
Vi er ude, så husk tøj, der passer tl vejret.
Vi mødes ved spejderhuset, hvis ikke andet er oplyst.
NOVEMBER
5. Bålmad i Vrangeskov.
25. Skovtur for hele gruppens familier.
DECEMBER
3. Julehygge i huset.
Første møde efer nytår er den 7. JANUAR.
Hilsen Karin og Jannie
Er I en familie med et større barn der er spejder og nogle mindre/små børn der også gerne vil være
spejder eller har I kun små børn men har lyst tl at prøve spejderaktviteter, så kan familiespejd
godt være noget for jer.
Kontakt Karin, Jannie eller Ulrich hvis I vil høre mere om det og mød så op og prøv det! En god
aktvitet som hele familien kan være sammen om uanset alder.
Det koster kun 325,- pr. halvår, pr. familie.
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PROGRAM FOR MIKROERNE
OKTOBER
24. Vi laver foderkugler tl fugle og binder tørklæder og andre knob.
31. Vi laver foderbræt tl fugle.
NOVEMBER
7. Vi laver bålkapper, siddepuder og bestkposer.
14. Bålkapper m.v. gøres færdige.
21. Vi laver juletng.
24-25. Familie-skovtur og juleweekend. Der kommer mere besked.
28. Juledekoratoner, adventslys og andre julerier.
DECEMBER
5. Flere julerier.
12. Lucia-optog på Knud Lavard Centret.
19. Juleafslutning.
Første møde efer nytår er onsdag den 9. JANUAR.
OBS… Vær altd klædt på tl at være ude, så kig på vejret inden du kører hjemme fra!
Se mere i næste nr. af Bindeleddet.
Hilsen Jacob og Lisbeth
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PROGRAM FOR MINIERNE
OKTOBER
24. Vi laver foderkugler tl fugle og binder tørklæder og andre knob.
31. Vi laver foderbræt tl fugle.
NOVEMBER
7. Vi laver bålkapper, siddepuder og bestkposer.
14. Bålkapper m.v. gøres færdige.
21. Vi laver juletng.
24-25. Familie-skovtur og juleweekend. Der kommer mere besked.
28. Juledekoratoner, adventslys og andre julerier.
DECEMBER
5. Flere julerier.
12. Lucia-optog på Knud Lavard Centret.
19. Juleafslutning.
Første møde efer nytår er onsdag den 9. JANUAR.
OBS… Vær altd klædt på tl at være ude, så kig på vejret inden du kører hjemme fra!
Se mere i næste nr. af Bindeleddet.
Hilsen Pjuske og Claus
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PROGRAM FOR JUNIORERNE
OKTOBER
24. Fire stove fortsat
31. Førstehjælp
NOVEMBER
7. Førstehjælp
14. Knob-løb – husk lommelygte og telefon
21. Mørkeleg og bål
24-25. Familie-skovtur og juleweekend. Der kommer mere besked.
28. Julegave hemmeligheder
DECEMBER
5. Julegave hemmeligheder
12. Lucia-optog på Knud Lavard Centret.
19. Juleafslutning.
Første møde efer nytår er onsdag den 9. JANUAR.
OBS… Vær altd klædt på tl at være ude, så kig på vejret inden du kører hjemme fra!
Se mere i næste nr. af Bindeleddet.
Hilsen Christna og Ulrich
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PROGRAM FOR STORSPEJDERNE
OKTOBER
24. Patruljemøde
31. Patruljemøde
NOVEMBER
7. Patruljemøde
14. Patruljemøde
21. Patruljemøde
24-25. Familie-skovtur og juleweekend. Der kommer mere besked.
28. Patruljemøde
DECEMBER
5. Patruljemøde
12. Lucia-optog på Knud Lavard Centret.
19. Juleafslutning.
Første møde efer nytår er onsdag den 9. JANUAR.
Hilsen Bjarke og Christan

8

HUSKEDATOER FOR LEDERE OG STYRELSE:
Uge 42

FRI – eferårsferie

Torsdag 1/11

Divisions Miniledermøde (Huset ved Skoven, Slagelse)

Fre-Søn 17-19/11

Korpsrådsmøde (Billund)

Torsdag 22/11

Kursus – At arbejde med børn med ekstra behov (Kløverhuset, Slagelse)

Lør-Søn 24-25/11

Jule skov-/weekendtur

Onsdag 12/12

Lucia optog (Knud Lavard Center)

Onsdag 19/12

Fælles afslutning

Uger 52 & 1

Juleferie

Onsdag 9/1

Spejderstart

Mandag 14/1

Kursus – Regnskabsdelen af medlemsservice (Slagelse)

Lørdag 26/1

Juleløb med Solskinstroppen (Skælskør)

Søndag 24/2

Grupperådsmøde kl.10

Hvor intet andet er anført foregår det i eget hus.
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RINGSTED GRUPPES STYRELSE
Formand
Mariete Svarre Nielsen
25 39 69 39
masvni@hotmail.com
Medlemmer
Vivian Jensen

Kasserer
Jannie Seifert
28 60 24 60

Jeanete Belling Scherer

Thomas Jensen

Gruppeleder/Juniorleder
Ulrich Kaarsgaard
61 45 67 45
Ulrich.kaarsgaard@gmail.com

Gruppeleder
Alexander Lauener
51 42 22 66

Familiespejderleder
Jannie Seifert

Familiespejderleder
Karin Juul Hansen

Mikroleder/Klan
Jacob W. Pedersen

Mikroleder
Lisbeth Baldus

Minileder
”Pjuske” Kirsten Andreasen

Minileder/Webmaster
Claus Pejtersen

Gruppeassistent
Megan Koch

Juniorleder
Christna Hinding

Tropsleder
Christan Fonnesbech

Tropsleder/Seniorleder
Bjarke Sibbern

LEDERGRUPPEN

Alexander.lauener@hotmail.com

Find Ringsted Gruppe online på www.ddsringsted.dk eller facebook.com/ddsringstedgruppe.
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