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Adresseliste 

Gruppeleder 
Mette Christiansen Æblevænget 7, 4760 Vordingborg 55 37 68 01 

Mikro og mini  

Helle Brintow Amalievej 8, 4760 Vordingborg              55 37 19 47 
Erik Hansen Haminavej 15B, 4760 Vordingborg 55 34 39 78 
Anders Christensen Nyråd Hovedgade 30 D, 4760 Vo. 25 14 43 88 
Sidsel Nørskov Petersen, Linkøpingvej 275, 2.th., 4000 Roskilde  
Sidsel:      28 78 32 45 
Junior og Trop                              
Majbritt Olsen Kastrupvej 27, 4760 Vordingborg 55 37 35 31 
Fie Sørensen Manøvej 100 1.th. 4700 Næstved 22 14 69 23 
Mette Christiansen Æblevænget 7, 4760 Vordingborg 55 37 68 01 

Senior  

Majbritt Olsen Kastrupvej 27, 4760 Vordingborg 55 37 35 31 

Bestyrelsen  

Formand Susanne Roesdahl, Kærmindevej 14, 4760 Vo   55 37 10 22 
Kasserer Ole Hadsbjerg, Københavnsvej 44. 4760 Vo.   55 37 30 56 
Forælder Christina Præstegaard, Chr. Winthersvej 11, 4760 Vo. 
Ung Sidsel Petersen Lysalleen 458, 4000 Roskilde   28 78 32 45 
Ung Majbritt Olsen, Kastrupvej 27, 4760 Vordingborg   55 37 35 31 
Ung Fie Sørensen, Manøvej 100, 1 th. 4700 Næstved, 22 14 69 23 
Leder  Anders Christensen, Nyråd Hovedgade 30 D.    25 14 43 88 
leder Helle Brintow Amalievej 8, 4760 Vordingborg   55 37 19 47 
Leder Mette Christiansen, Æblevænget 7, 4760 Vo.    55 37 68 01 

Revisor og revisor supp.  
Revisor Anders Ørregaard, Orevej 163. 4760 Vo.   55 37 49 08 
Revisor suppleant Erik Nissen, Riddergade 25, 4760 Vo.  55 34 58  32  

Hytte og materialeudvalg  
Forælder Alice Blichert Hansen Elmealle 55. 4760 Vo.   55 37 60 93 
Forælder Niels Larsen, Smedestræde 3, 4760 Vo.   23 81 95 61 
Leder Mette Christiansen, Æblevænget 7, 4760 Vo.   55 37 68 01 

Indtjeningsudvalg  
Ung Fie Sørensen Parkvej 105 D. st. 4. 4700  22 14 69 23 
Forælder Nanna Popp, Bjerremarksvej 35, 4760  55 37 03 38 
Leder Anders Christensen, Nyråd Hovedgade 30 D.  25 14 43 88 
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D  E  T       D  A  N  S  K  E        S  P  E  J  D  E  R  K  O  R  P  S 

2007 er 100 året for spejderbevægelsen, tillykke…... 

Se her: 
Der gives 20 % på nogle varer  i Spejder 

Sport i september måned.  

Medbring rabatkort  eller uniform som bevis 

på at du er spejder. 

Mikroleder  

søges 
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DEADLINE 

Indlæg sendes til gruppeleder Mette Christiansen på  

mette@nyraad.net senest d. 8. oktober 2007 

 

Reaload 2007  - mod på mere….. 

 

I weekenden 25-26. august deltog nogle af os i det meget store og super sjove 

arrangement kaldet reaload. Reaload handlede ikke bare om at fejre 100 året for 

spejkderne, men også om at samle spejderne fra hele landet rundt grønne som 

blå. Minierne deltog lørdag med forskellige aktiviteter i løbet af dagen, hvor de 

sluttede af med det store lejrbålarrangement, hvor blandt andet de kunne høre 

Sascha Dupont, og Meg Peg spille. mens de store blev natten over, for at ople-

ve de aktiviteter der mest var målrettet dem. 

Jeg var med de store rundt hele dagen, og her deltog vi blandt andet i aktiviteter 

som et løb, hvor man skulle nå så mange forskellige anderledes spejderposter 

som over hoved muligt, her galdt det f.eks. om at få ført en bamse fra et sted til 

et andet, ved hjælp af snore. I kan forestille jer de små bamsemaskiner der er i 

nogle tivolier.  

For de som ikke var nær så tøsede var vi også med til Water War, da den helt 

store pudekamp allerede var booket helt op da vi kom. Om aftenen var det så de 

stores tur til at være med til det store lejrbål, og her hørte vi blandt andet BP 

spirit, som er et spejder band, og Robbie Willams jam. Og til slut sluttede vi af 

med det helt store fyrværkeri, og det var bare rigtig flot.  

 

Spejderhilsen Majbritt 
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Junior og Storspejder 

Hej Junior og Storspejder 
 

Så er vi i gang igen —nu kiler vi på for at få det 100 års mærke, hvem bliver 

først færdige? Junior/spejder eller mikro/mini ? 

 

Vi havde en super god sommerlejr, nogen synes dog altid at der er me-

get arbejde på sådan en lejr, hvis de både skal lave mad, hente vand, 

bygge køkkenbord og deltage i aktiviteter og nogen har pludselig meget 

ondt mange steder hvis de skal vaske op, men hvis de får fri og kan gøre 

hvad de vil, så går det hele meget hurtigt over og så kan de både gå 

stærkt og komme meget hurtigt væk fra ledernes synsfelt (læs: ind i 

drengenes synsfelt) og sådan er der så meget. Tak for en god lejr, piger! 

Og Reload er også veloverstået. Læs på anden side. Nu gælder det Øk-

seløbet. God tur piger! 

 

Spejderhilsen 

 

Fie, Majbritt og Mette 
 

 

Program: 

8.– 9.09:  økseløb 

12.09:  Rydder op efter økseløbet 

17/9 fællesmøde med Hawai tema 

26.09:  møde —vi tager 100 årsmærke 

01.10: fællesmøde 

06.10: Natløb 

10.10: vi tager 100 års mærke og snakker om natløbet. 

17.10: Efterårsferie— God PlAN— tur til Stine! Det er meget flot at du tager 

alene afsted 

24.10: Vi tager 100 års mærke 

 

 

PLAN: står for patruljeleder kursus i efterårsferien og vi håber at Stine kommer 

på det kursus som hun ønsker sig mest: Kulsø. Rigtig god tur, Stine! 

SJØLUND KOKS DDS Side  11  
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Mikro og Mini 

Mikroprogram: 
10/9 bål – hygge 

17/9 fællesmøde Tema Hawaii 

24/9 fisketur m.net 

1/10 fællesmøde Tema lege 

8/10 tur på ruinterræn 

15/10 ferie (efterårsferie) 

22/10 koder 

29/10 stjerneløb 

5/11 fællesmøde ved shelteren i Barmosen 

11/11 mikrotræf – nærmere besked følger 

12/11 kimslege 

19/11 skovtur med lygter 

26/11 juleafslutning med forældre (tilmelding kommer 

senere) 

Vi skal igen i år sælge julemærker, men datoerne er endnu ikke fastlagt endeligt. Besked 

følger. 

HUSK: altid udetøj og fodtøj 

HUSK: meld afbud, hvis du ikke kommer. 

Spejderhilsen Lederne. 

Hej minier 
Velkommen tilbage efter sommerferien. Jeg håber I alle havde en herlig sommerlejr og 

sommerferie. 

Det var godt vi fik Trine af sted på økseløbet, sammen med drengene fra Kong Volmer. 

Hun havde det rigtig skægt derude! 

Her indtil efterårsferien vil jeg ikke være der så meget, idet jeg ikke kan nå til Vording-

borg om aftenen pga. uddannelse. Derfor vil I skulle være sammen med enten minierne 

fra Kong Volmer eller sammen med mikroerne. 

Derfor kan programmet også ændres lidt i forhold til det skrevne. 

I november vil der være et mikro-mini træf, hvor vi skal ud og mødes med alle de mi-

kroer og minier der i divisionen. Det håber jeg at I vil med på, for det bliver rigtig 

skægt. I vil høre nærmere om dette. 

 

Husk udetøj, så I kan komme ud og lege, samt at melde afbud hvis I ikke kan komme til 

møderne.  Spejderhilsen Sidsel 

Program: 

10/9 Oprydning og hygge efter økseløbet 

17/9 Hula Hula fest 

24/9 100 års mærke 

1/10 Fællesmøde 

8/10 100 års mærke 

Uge 42 Efterårsferie 

22/10 Førstehjælp 

29/10 En overraskelse 

5/11 Fællesmøde ved shelteren i Barmosen 
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Side 3 

 

8.—9. september: Økseløb 

 

17. september: Fællesmøde kl. 18—20 ved vores hytte. 

Vi skal holde Hawaifest, så du kan godt glæde jer. 

 

1. oktober: Fællesmøde for alle spejdere i Sjølund. Vi mødes kl. 

18—20 ved vores egen hytte. Emnet den dag er ”lege” 

 

6. oktober: Natløb for alle storspejdere i området. 

7. oktober: BonBon dag (se pressen og deltag som familie hvis I 

har lyst) 

 

5. november: Fællesmøde for alle spejdere i Sjølund. Vi mødes kl. 

18—20 ved parkeringspladsen ved Kastrup Skole, hvorfra vi går 

op til Sct. Georgs gildernes shelter og holder møde med snobrød 

og historier og hygge i shelteren. Husk det varme tøj. 

 

26. november: Juleafslutning for alle spejdere med familie ved 

hytten ml. kl. 18 og 20. 

 

 

Spejderhilsen Ledere og Bestyrelse 

 
 

 
 

SJØLUND KOKS DDS 

Fælles program 
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Sommerlejr 2007 

 

 

 Tanker efter en sommerlejr: 
Vi havde en super god sommerlejr, hvor programmet in-

deholdt historiske temaer fra de sidste 100 år —alle da-

ge var spændende. Vejret var strålende—til tider end-

dog lidt for varmt og brændende når man skulle stå på 

post 3 timer lige midt i solen. Vi boede sammen med 

Præstø Gruppe og dem havde vi det rigtig godt sammen 

med. Vi havde meget at lave, for programmet var sam-

mensat af mange punkter og så tager bare den opgave at 

lave mad over bål jo f.eks. temmelig lang tid; der skal sa-

ves og hugges brænde, der skal tændes op (det kan dril-

le), der skal hentes vand (sikring; hvis nu der går ild i no-

get) og selve maden skal hentes og tilberedes og så kan 

man ikke skrue op og ned for varmen —men man kan røre 

og røre og flytte gryder! Når man så har spist, ja så 

starter opvasken…. Den største opgave i dette projekt 

er at få spejderne til at deltage —mange gør det ganske 

frivilligt, men nogle synes også bare at det kan lederne 

gøre. Nogle af dem der synes det sidste er måske heller 

ikke vant til at gøre så meget derhjemme og så kan det 

jo være et chok, pludselig at skulle deltage i alle opgaver 

i sådan en spejderfamilie. Men hvis man skal kunne klare 

sig selv og kunne tage ansvar, så er det vel ikke så ringe 

endda at have lært hvordan man laver mad over bål i 

fællesskab med mange andre? 
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Sir Robert Baden-Powell 
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Side 5 

Til fodbold— der er trøjerne vasket og klar! 
For nylig havde jeg en god snak med en ny forælder, der 

syntes at det var underligt at børnene skulle vaske op og 

rydde op i kassen. Hendes barn syntes ikke, at det var 

”spejder”, altså forstået sådan; ikke et særligt 

spændende programpunkt. Vi havde en god snak hvor jeg 

håber jeg fik forklaret at det jo netop er essensen i at 

være spejder —ikke selve det at vaske op, men det at 

man som spejder lærer at man selv er med til at 

forberede en tur, gennemføre turen og rydde op efter 

turen. Når man øver sig på det— helt fra lille af —så 

tror vi på at man bliver beredt og dygtig og vant til at 

klare sig selv, så man lærer at man ikke bare skal stå og 

vente på at trøjerne er vasket og klar så man kan 

”udføre det sjove” = f.eks. spille fodbold. Man finder 

visdommen ved at blive god til mere end til det sjove.  
Som spejder der kan vi selv; vaske vore trøjer, lave vores mad og rejse 
vores telte og når vi har middagspause, kan vi også spille fodbold 
 

Men er vi forkert på den, så kunne det da være rart med nogle indlæg om 

emnet. Hvad synes I som forældre, at børnene skal være med til og det 

medfølgende; hvis ikke de selv skal rydde og vaske op m.m.. Hvem skal så 

gøre det der skal gøres af praktiske ting? Gode ideer er velkomne! 

 

Spejderhilsen Mette, Gruppeleder 

 

 

 

 

 

 

SJØLUND KOKS DDS 

Sommerlejr 2007 
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Ny mikroleder til vores glade spejdere i alderen 6—8 år søges til fast 

mandagsvagt og til skiftende weekendvagter.  

Vagterne ligger fortrinsvis i tiden 18—20. I weekender er det dog 

døgnvagter. 

 

Vi forestiller os, at du er glad for børn og vant til at samarbejde med andre 

voksne og at du kan lide at tage ansvar for ture, lejre m.m. 

 

Arbejdet består af planlægning af møder, gennemførelse af samme, 

oprydning og evaluering. Det består endvidere af planlægning af ture, 

indkøb til samme, gennemførelse af ture. Og endelig af deltagelse i 

planlægning af Sjølund Gruppes fælles arrangementer, ture, sommerlejre 

m.m. Som leder er du også en del af gruppens lederpatrulje og skal derfor 

deltage sammen med de andre ledere i diverse møder m.m. 

 

Som ansvarlig leder har du også ansvar for at børnene får sedler med hjem, 

du skal rykke for tilmeldinger og du har det økonomiske ansvar for 

mikrogrenens kassebog.  

 

Jobbet fordrer ingen speciel uddannelse—den tager gruppen og korpset sig 

gerne af senere. 

 

Vi forventer at du er glad og positiv og at du gerne vil være sammen med os 

andre —store som små spejdere i Sjølund Gruppe. 

 

Ansøgningsfrist: 1. februar 2008 

Ansøgning fremsendes til M.H.C. Æblevænget 7, 4760 Vordingborg 

Ansættelsessamtaler finder sted i uge 4. 

 

For yderligere oplysninger er du velkommen til at kontakte Gruppeleder 

Mette Christiansen på tlf. 5537 6801 eller mikroleder Helle Brintow på tlf. 

5537 1947 

 

 

 JOB — ANNONCE 
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Hej Forældre og spejdere 

 

Vi søger en ny mikroleder med udgangen af 

februar 2008, da Helle har valgt at  stoppe på 

grupperådsmødet i 2008. Derfor beder vi nu om 

jeres hjælp: Kender I nogen som I kunne 

forestille jer ville være en god leder for vores 

mikroer? 

 

Alle hoveder bedes lægges i blød, for hun 

eller han skal findes! 

 

Tak for jeres hjælp! 

 

Hilsen Gruppeleder Mette 

SJØLUND KOKS DDS 

Ny mikroleder 


