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Nyt fra gruppelederne
23.-31. juli 2022
i Hedeland Naturpark ved Roskilde
Juniorer, tropsspejdere og seniorer deltager i hele lejren, minierne deltager i
lejren fra 27.-31. juli. og mikroerne besøger lejren 29. juli.
Alle 260 spejdere fra Slagelse Kommune skal bo og spise sammen:
For at spejderne kan få størst muligt udbytte at den store lejr, (og ikke bruge så
meget tid på madlavning), var vi brug for nogen hjælpere til madlavning.
Hjælpere til madlavning skal være i lejren kl.13:00-18:00
Er det noget for dig, så send en mail til René (kontakttimm@outlook.dk) med
en eller flere datoer (23.7.-30.7.), hvor du kan hjælpe samt navn, mail og tlf.
Vi skal bo i underlejr Roskilde i kvarter Vikinger.
Følg planlægningen af lejren: https://spejderneslejr.dk/
Gå-Dagen lørdag 2. april: 85 spejdere, forældre og søskende havde en dejlig
gåtur i skoven, for nogen var turen på 5 km. for andre 10 km. eller 20 km. og
nogen tog de 10 km. baglæns. Der blev i alt gået 783 km.
Gruppeleder Kristian Poulsen modtog
Spejderlederprisen 2021 ved Donationsgildehal
26/2-22 fra Sct. Georgs Gilderne i Slagelse.
Omsorgsfuld, vedholdende og fællesskab var
blandt de mange fine ord i motivationen for
indstillingen.
Følg os på Facebook og Instagram
Spejderhilsner fra
Kristian & Mette

Hej familiespejder
Hos Familiespejderne er vi fortiden ikke så mange aktive spejdere.
men trods det for vi leget, hygget, og lavet en masse gode spejder aktiviteter.
og vi har da også taget nogle mærker
Så kom og leg med os, det er sjovest når der er flere at lege med.
Spejder hilsen Christine

Program for Familiespejder
Maj
1. Fuglefoder
15. Søens liv
29. Knob
Juni
12. Bål hygge
26. På tur til Korsør skov og strand

Hej Mikroer og forældre
Vi har fået en ny mikro og vil derfor gerne byde Milo velkommen. Vi er nu 13
mikroer.
Den 7.-8. juni skal vi på forårstur til Kobæk hytten. Vi er gået i gang med at
tage Hulebygger mærket, hvor spejderne også lærer at bygge bivuaker. Vi vil
derfor også bygge en bivuak på turen. Ud over de ting der står i indbydelsen er
det vigtigt at spejderne også får et liggeunderlag med, så de kan prøve at sove i
bivuak hvis de ønsker det.
Fredag d. 29. juli mødes vi på Hedehusene station hvor vi vil tage en tur til
Spejdernes Lejr på en enkel dags besøg. Her er forældre velkomne, og hvis man
ikke lige har overskud til at gå rundt mens spejderne udforsker lejren, så er man
velkommen til at hjælpe til i vores lejr.
Mikrohilsner fra
Jussi, Per og Kim

Program for Mikroerne
Maj
3.
7.-8.
10.
17.
24.
31.

Hulebygger
Forårstur til Kobæk
Hulebygger
Klar dig selv
Klar dig selv
Klar dig selv

Juni
7.
14.
21.

Spis naturen
Hygge
Sommerafslutning

Juli
29.

Besøgsdag på Spejdernes Lejr

28.

Sommerferie

Hej Minier & forældre
Nu er foråret kommet, Corona er væk og vi har igen lavet faste patruljer. Det er
dejligt at få lidt mere faste rammer til vore møder.
Den 7. – 8. maj skal vi starte på Sct. Georgs løb som forgår i Kløverhuset. Når
det er sluttet ca. 13.45 vil vi tage videre til Oldebjerg grunden lidt udenfor
Slagelse. Der skal vi lave mad over bål og sove i telt. Samt hygge og lege en
masse. Det vil være muligt at deltage i enten løbet eller turen til Oldebjerg.
Men vi ser da helst at i deltager i begge dele. Der er uddelt indbydelser ud til
begge dele.
Den 11-12 juni. Skal vi på Fønikslejr. Det forgår sammen med resten af
divisionens minier i Gørlev. Her skal vi vise de andre minierne hvor gode vi er til
at bygge en lejr, lave mand, løse forskellige opgaver, underholdning til lejrbålet
og tovtrækning.
Sommerlejren er i uge 30 nærmere bestemt fra den 27. – 31. juli.
Vi glæder os til at være sammen med ca. 40.000 andre spejdere.
Og som altid så skal vi være udenfor, så husk at tage tøj på til det.
Med spejderhilsen
Boye, Lisbeth, Tommy, Mette og Rune.

Program for Minier
MAJ
3.
7.-8.
10.
17.
24.
31.

Stifinder
Sct. Georgsløb og forårslejr.
Stifinder
Liv i søren
Natur
Vi forbereder os til Fønix

JUNI
7.
11. -12.
14.
21.

Vi forbereder os til Fønix
Fønikslejren
Klatrevæggen
sidste møde inden sommerferien

JULI
27. – 31.

Spejderneslejr

Hej juniorer og forældre
Det er dejligt at komme til spejdermøderne hver tirsdag og blive mødt af en stor
flok gode juniorer.
Foråret er kommet og vil forsat være meget ude. Vi forsætter med at tage
færdighedsmærker frem imod sommerferien, så uniformsærmerne kan blive
pyntet.
Vi har endelig haft mulighed for at komme afsted på spejderture her i foråret –
både en dagstur og en weekendtur. Det har været en fornøjelse, at være afsted
med jer.
Der er flere spejderarrangementer i vente. Den 7. maj er der et kort
dagarrangement, hvor vi sammen med andre spejdere er inviteret til Sct.
Georgsløb. Den 10.-12. juni (ny dato) skal vi på Grif-lejr sammen med resten af
divisionens juniorspejdere, hvor vi blandt andet skal bygge en flot lejrplads og
lave mad over bål – og det er I allerede blevet så gode til!
Der er kun under tre måneder til årets sommerlejr og vi kan slet ikke vente. Det
er dejligt, at I vil med – men vi har plads til endnu flere juniorer. Vi vil blot igen
minde jer om, at dette års sommerlejr er Spejdernes Lejr 2022, hvor 30.00040.000 spejdere fra hele landet (og udlandet) samles ved Hedeland nær
Roskilde. Det er en stor oplevelse, at være med på sådan en stor lejr og vi har
kun muligheden hvert femte år. Så sæt et kryds i kalenderen den 23.-31. juli,
hvis I ikke allerede er tilmeldt. Det bliver en stor oplevelse. Det bliver SÅ fedt!
Vi er ude i al slags vejr, så HUSK tøj efter vejret HVER gang.
Spejderhilsner
Mik, Bo, Pernille og Line

Program for juniorer
Maj
3.
7.
10.
17.
24.
31.

Vi gør klar til Sct. Georgsløb
Sct. Georgs løb
Juniormøde
Survivor
Survivor
Drama

Juni
7.
10.-12
14.
21.

Juniormøde
Grif-lejr
Orientering
Sommerafslutning

Juli
2.
23.-31.

Parkering ved Tour de France (forældrehjælp, parkeringsopgave)
Spejdernes Lejr 2022

TROPPEN
ELSDYR og MAAR

Hej spejdere og forældre
Foråret er over os og vi har ENDELIG været på tur igen.
I weekenden 26.-27. marts var patruljerne afsted på
hyggelige patruljeture, hvor de bl.a. var forbi
Vikingemuseet Trelleborg og de overnattede i sheltere
ved hhv. Frølune og Kongsmark strande.
Maar patruljen var i sidste weekend i februar også
afsted på deres egen patruljetur, som de selv havde
planlagt til Kobækhytten. Her tog de en hel del mærker og
hyggede sig max.

I Kristi Himmelfartsferien er der BASILISK en turnering for alle tropsspejderne i
divisionen, og det bliver en MAX fed tur. Så
vi håber, at I ALLE har sat kryds i
kalenderen så vi alle kan komme afsted.
BASILISK skal der konkurreres om bedste
patrulje gennem dagløb, natløb,
lejretablering, 10-kamp, tovtrækning,
lejrbålsunderholdning og ikke mindst det

gode kammeratskab, der bringer os hele vejen
igennem strabadserne 😉
Brug patruljemøderne til at at forberede jer på at møde
alle de andre patruljer i Antvorskov division.
Sværdet skal da med hjem til Trelleborg trop igen
sammen med lidt sølvplader – Ikke 😉
I juni måned forbereder vi os på sommerlejren – Spejdernes Lejr 2022 (SL2022), hvor godt 35.000
spejdere fra hele Kongeriget og en del andre nationer mødes i Hedeland ved
København på den store lejr. Alle spejderne – Blå som ’grønne’ fra Slagelse
kommune skal ligge i underlejren ’Roskilde’, hvor vores kvarter heder ’Trelleborg’
– Det er nemt ikke 😉 Mærket for vores underlejr ser du her, ligesom en ’skitse’
til de skjolde, som vi skal fremstille og have med på lejren til at pynte ’Trelleborg
kvarteret’ med.

SL2022 er fra 23. – til 31. juli – Se særskilt mail og tilmelding via Medlemsservice.
Og til sidst igen, igen: IPGE – Idegenerering, Planlægning, Gennemførelse og Evaluering er et godt lille
”værktøj”, som vi fortsætter med at få ind på rygraden. Det kan bruges i mange flere situationer end til et
møde eller en tur. Prøv selv 😉

…en god plan giver bedre oplevelse og de bedste spejdere ☺

Program for TROPPEN
ELSDYR, MAAR og ILDER

Kommende arrangementer og spejdermøder hos Trelleborg Trop
26. april:

Tropsmøde og PL/PA møde

3. maj:

Patruljemøde

6. - 8. maj
invictusloebet.dk

Invictus løbet – læs mere på

10. maj:

Patruljemøde

17. maj:

Tropsmøde – Pakke til Basilisk

24. maj:

Tropsmøde og PL/PA møde

26. maj – 28. maj

Basilisk tropsturnering – invitation sendt

på mail
31. maj:

Patruljemøde
Bispestaven – læs mere på bispestaven.dk

4. - 6. juni
7. juni:

Patruljemøde

14. juni:

Tropsmøde og PL/PA møde

21. juni:

Sommerafslutning

23. – 31. juli

Spejdernes Lejr 2022

FORÆLDREINFO – Læs SHIPIO, og følg med på mail.
Følg også troppen på Facebooksiden Trelleborg trop med fakta,
information og oplevelser.
Ta’ også gerne et kig i kalenderen på
www.trelleborg-spejderne.dk

VÆR BEREDT - Reglementeret spejderuniform,
som også betyder spejderlommen i orden….

Spejderhilsner
Charlotte, Henrik, og René
…en god plan giver bedre oplevelse og de bedste spejdere ☺

