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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 
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…... 

Mikroleder  

søges 
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DEADLINE 

Indlæg sendes til gruppeleder Mette Christiansen på  

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

 

Hej Spejdere og Forældre 

 

Vi står ved en skillevej hvor vi må vælge den videre kurs. Dukker der 

nye voksne op som vil være vores medledere, så kan vi køre den ene 

vej og fortsætte med ny kraft. Dukker der ikke nye voksne op, så må 

vi spørge os for hos Kong Volmer eller hos andre om vi må være 

med eller som den tredje vej vælge at lukke. Vi må se mulighederne i 

øjnene og vi beder alle om at hjælpe os med at tænke og evt. finde 

på andre veje at gå… Så hvad siger I? 

 

Spejder hilsen Mette, Gruppeleder 
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Junior og Storspejder 

 

Hej Junior og Storspejder 
 

Så er vi tæt på at nå til vores kollektive uge hvor vi alle deltager. Vi er også tæt 

på at tage det sidste til 100 års mærket, så nu må vi hellere bestille nogle mær-

ker….Vi holder juleafslutning som vi plejer med alle spejdere, søskende og 

forældre d. 26.11 og vi starter igen d. 7. januar 2008 kl. 18—20 ved hytten. 

 

Spejderhilsen og glædelig jul 

 

Fie, Majbritt og Mette 
 

 

Program: 

31.10: vi tager 100 års mærke 

2.11— 3.11: De store tager på Knudeløb i Maribo 

5.11: Pressemøde om julemærker 

 

Uge 45: kollektiv uge hvor vi bor i hytten fra søndag til lørdag. Opgaven lyder 

for de store på at arrangere (det betyder: skrive invitation, lave madplan og ind-

købsliste, indsamle deltagerbetaling, lave arbejdsplan og kalender for os alle så 

vi ved hvornår vi kommer fra arbejde, skole eller er til møde eller blokfløjte) 

Juniorernes opgave er at deltage og indgå i arbejde med madlavning og opryd-

ning. Jeg håber vi får en god tur. Vi slutter ugen af fredag aften men regner 

med at alle kommer og sælger julemærker om lørdagen! Eller en af de andre 

salgsdage…. Som minimum skal I deltage i en hel salgsdag, gerne på flere! 

 

10.11: salg af julemærker 

14.11: 100 års mærke 

18.11: salg af julemærker 

21.11: 100 års mærke 

25.11: salg af julemærker 

26.11: juleafslutning for alle 

 

7. januar 2008: Fælles start for alle spejdere i Sjølund kl. 18—20 ved hytten 

SJØLUND KOKS DDS Side  11  
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                   Mikro  

 

Hej Mikro. 
Vi har haft nogle rigtig gode møder her i sensommeren, vejret har 

været med os så vi har været ude uden regn og kulde. Det er rigtig 

dejligt vi er blevet lidt flere børn især er det sjov når vi skal lege. 

Nogle har været med på økseløb. En dejlig lørdag på Møn i deres 

nye skov, et godt sted jeg tror spejderne ad åre vil bruge flittigt. 

Gode opgaver som dækkede godt gammelt spejderri vi bliver jo 

trods alt stadig 100 år i år. 

Vores næste tur bliver mikro mini træf 11. november husk at mel-

de til. 

 

Program: 22-10 Koder 

                29-10 stjerne løb 

                5-11 fællesmøde ved hytten (julemærke afsløring og en 

overraskelse) 

                11-11 Mikro træf se indbydelse 

                12-11 Kims lege 

                19-11 Skovtur med lygter 

                26-11 Juleafslutning med forældre (tilmelding kommer) 

            

 

Salg af julemærker følgende datoer 10. og 18. og 25. November 

hvor vi håber at se rigtig mange både børn og voksne. 

 
HUSK: altid udetøj og fodtøj efter vejret. 

HUSK: meld afbud hvis du er forhindret i at komme. 

 

Glædelig Jul og godt nytår, vi ses igen den 7. januar 2008. 

 
Spejderhilsen Lederne.  
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Side 3 

 

 

5. november: Fællesmøde afholdes denne gang som pressemøde for 

julemærkerne —kl. 18—20 i 1. Kong Volmers hytte. 

 

Lørdag d. 10.11: Julemærkesalg 

Søndag d. 18.11: Julemærkesalg 

Søndag d. 25.11: Julemærkesalg 

 

26. november: Juleafslutning for alle spejdere med familie ved 

hytten ml. kl. 18 og 20.—se side 8 og 9 og KOM!!! 

 

Alle spejdere og forældre ønskes en 

rigtig glædelig jul og et godt nytår og vi 

ses første gang:……. 
 

7. januar: første møde efter juleferien afholdes som et 

fællesmøde kl. 18—20 for alle spejdere i Sjølund ved vores hytte 

27. februar: Grupperådsmøde 

 

 

Spejderhilsen Ledere og Bestyrelse 

 
 

 
 

SJØLUND KOKS DDS 

Fælles program 
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Mini 

 

 

 

 Hej Minier 

Ja, så nærmer julen sig hastigt og dermed skal vi også snart ud og 

sælge julemærker! Det er enormt hyggeligt og pengene vi tjener 

ved salget, går til at vi kan lave en masse sjove ting i grupperne!  

Jeg håber det bliver en rigtig hyggelig november måned, hvor vi 

skal lave en masse sjove ting, før vi går på juleferie! 

 

Spejderhilsen Sidsel 

 

Program: 
5/11 Pressemøde og afsløring af julemærke 

10/11 Julemærkesalg 

11/11 Mikro-minitræf 

12/11 Førstehjælp – nu vi ikke nåede det den anden dag 

18/11 Julemærkesalg 

19/11 100 året 

25/11 Julemærkesalg 

26/11 Fælles afslutning med forældre – se nærmere herom andet 

sted i bladet 

 

7/1-2008 Fælles opstart med gruppen 
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Juleafslutning 

Mandag d. 26. november 

 

Aktiviteter: 

 Madlavning over bål 
Menu: karrykartoffelsuppe og pølser og brød 

 Lysestøbning 

 Juledekorationer 

 Klippe/klistre 

 Stjerner 
 

Vi håber at I alle kommer —det koster 50 kr. 

pr. familie at deltage og dem betaler I bare på 

selve mødet.  

 

Med spejderhilsen  

 

Ledere og bestyrelse 
 

 

SJØLUND KOKS DDS Side 9 
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Juleafslutning 

 

 

Hej Spejdere, søskende og forældre 

 

Nu inviterer vi til  

årets juleafslutning 

Den foregår mandag d. 26. november 

2007 kl. 18—20 i /ved og udenfor 

hytten. 

Madlavning, spisning og de fleste  

aktiviteter foregår udenfor  

i lygternes skær, så husk  

det varme tøj!  
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Side 5 

Til alle spejdere i Kong Volmer og Sjølund Til alle spejdere i Kong Volmer og Sjølund 
GruppeGruppe  
Som I alle ved, udgør indtægterne fra salget af vores Som I alle ved, udgør indtægterne fra salget af vores 
julemærke en betydningsfuld del af Kong Volmer og julemærke en betydningsfuld del af Kong Volmer og 
Sjølund Gruppernes økonomiske grundlag.Sjølund Gruppernes økonomiske grundlag.  
  
Derfor er et godt salg af vores julemærke nødvendigt.  Derfor er et godt salg af vores julemærke nødvendigt.  
Det kræver en indsats af både spejdere og forældre.Det kræver en indsats af både spejdere og forældre.  
I år foregår salget:I år foregår salget:  
  

Lørdag den 10. november 2007 kl. 10.00 Lørdag den 10. november 2007 kl. 10.00 ––  
15:3015:30  
Søndag den 18. november 2007 kl. 10.00 Søndag den 18. november 2007 kl. 10.00 ––  
15:3015:30  
Søndag den 25. november 2007 kl. 10.00 Søndag den 25. november 2007 kl. 10.00 ––  
15:3015:30  
  

Vi håber på et stort fremmøde alle tre salgsdage, og vi har Vi håber på et stort fremmøde alle tre salgsdage, og vi har 
brug for mange biler de dage.brug for mange biler de dage.  
Nedenstående talon bedes udfyldt af forældrene og Nedenstående talon bedes udfyldt af forældrene og 
afleveret af spejderne til deres ledere ved møderne i uge 45.afleveret af spejderne til deres ledere ved møderne i uge 45.  
Vi glæder os meget til at se jer ved vores spejderhytte alle Vi glæder os meget til at se jer ved vores spejderhytte alle 
tre dage.tre dage.  

  

HUSK MADPAKKE HUSK MADPAKKE ––  HUSK AT MØDE OP I HUSK AT MØDE OP I 
UNIFORMUNIFORM 

  
Med venlig hilsenMed venlig hilsen  

JulemærkeudvalgetJulemærkeudvalget  

SJØLUND KOKS DDS 
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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 

7  

  

Side 7 

 

 

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  - genopslag 

 


