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Adresseliste 

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

Mikro og mini  

Anders Christensen Nyråd Hovedgade 30 D, 4760 Vo. 25 14 43 88 
Christina Præstegaard  Chr. Winthersvej 11. 4760 Vo.     55 34 30 20 
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 
Christina Elsvor, Femøvej 2, st. lejl. 3, 4760 Vordingborg.   55382027 
Mette Christiansen Æblevænget 7, 4760 Vordingborg 55 37 68 01 

Senior  

Majbritt Olsen Kastrupvej 27, 4760 Vordingborg 55 37 35 31 

Bestyrelsen  

Formand Helle Jacobsen  Færgegårdsvej 70,4760 Vo.     55 34 31 94 
Kasserer Ole Hadsbjerg, Københavnsvej 44. 4760 Vo.   55 37 30 56 
Forælder Christina Præstegaard, Chr. Winthersvej 11      55 34 30 20 
Forælder Lone Andersen  Goldschmidtsvej 7, 4760 Vo.    55 34 10 82 
Ung Sidsel Petersen Lysalleen 458, 4000 Roskilde   28 78 32 45 
Ung Majbritt Olsen, Kastrupvej 27, 4760 Vordingborg   55 37 35 31 
Leder  Anders Christensen, Nyråd Hovedgade 30 D.    25 14 43 88 
leder Christina Elsvor, Femøvej 2, st. lejl. 3, 4760 Vo.    55 38 20 27 
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  
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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DEADLINE 

Indlæg sendes til gruppeleder Mette Christiansen på  

mette@nyraad.net senest d. 3. juni  2008 

 

Til Sjølund Koks læsere fra grupperlederen 

Nu går det mod lysere tider og i gruppen håber vi også på at vi er 

ved at blive flere, endnu en ny leder har i hvert fald meldt sin an-

komst, så nu må vi se. Christina Elsvor er kommet godt i gang hos 

junior og de store og Christina Præstegaard er godt i gang hos mi-

kroerne, og det er vi alle meget glade for.  

I maj skal vi alle på divi og de store og undertegnede har lige over-

stået et spejdertræf på Fejø, der bare gik så godt. Læs deres beretning 

på side 9 og 11. Det var en spændende tur sammen med 50 andre 

spejdere fra Sydhav og Svend Gønge divisioner. 

Sommerlejrene i år bliver arrangeret som weekendture, og til næste 

år er der Blå Sommer, se nyheder om dette på  www. DDS.dk Og 

husk at bakke op når vi nu skal sælge kuvertlotteri i maj og juni! 

Spejderhilsen Mette 

Tænkedag indbragte: 

493,75 kr.   

Det betyder at 246 

spejdere i Bhutan 

har fået et nyt  

tørklæde og et  

spejdermærke.  

Super flot! 
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Storspejder 

Program: 

16.4: Byløb 

23.4: Sct. Georgsdag kl. 06 og møde igen kl. 18 

30.4: Biograftur eller bolsjer 

 

05.05: Fælles møde. Se side 3 

14.05:  sælge kuvertlotteri 

21.05: pakke til divi 

23.—24.05: Divisionsturnering 

28.05: pakke ud 

 

04.06: møde (sy ting?) 

11.06:møde 

16.06: fælles afslutning. Se side 3 

 

1.—3. august: Pioner/sommertur med seniorerne. Derudover 

planlægger vi måske en vandreweekend og en kollektiv uge i 

september/oktober. 

 

13. august: fælles start efter sommerferien 

Hilsen Majbritt, Christina og Mette 
———————————————————————————————— 

 

Fortsættelse fra side 9: 

Efter det skulle lederne og seniorerne finde ud af hvem der havde 

taget et ” til salg” skilt men ingen meldte sig og vi skulle nå en 

færge. (Red: Måske var det ikke spejdere der havde taget skiltet!) 

Vi gik til færgen og sagde farvel til alle. Rigtig god tur. 

 

Spejderhilsen fra Egern (Stine, Karen, Carla, Julie og Sascha) 

SJØLUND KOKS DDS Side  11  
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JUNIOR 

PROGRAM:  

 
16-april :   Byløb 
 
23-april :  Sct. Georgsdag kl. 06 og møde igen kl. 18 med A-buk 
 
30. april: Knob 
 
3.—4. maj: Loppetorv. Se fælles program 
 
5- maj :   Fællesmøde. Se fælles program 
 
14- maj : sælge kuvertlotteri 
 
21- maj : kort / kompas 
 
24.—25. maj: Divisionsturnering 
 
28- maj : slå telt op 
 
4- juni : pakke telt sammen (hvis vådt), knob 
 
11- juni : gå tur efter kort og" hygge med de store" 
 
16- juni : sommer afslutning ( fælles møde) - se side 3 
 
1-3- august : pionerweekend ( del af Sommerlejr)  
 
13. august: Fælles start efter sommerferien 
———————————————————————————————— 
Hej Juniorer  
 
Foråret er over os og nu skal vi ud, så husk det gode tøj. Vi ses! 
 
Spejder hilsen 
 
Majbritt og Christina E.                   
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Side 3 

 

 

23. april: Sct. Georgsdag ved hytten kl. 06. Det er 

tidligt onsdag morgen og alle forældre og spejdere er 

velkomne til denne lille højtidsstund inden vi kører på 

arbejde og i skole. HUSK: Det er kl. 6 om morgenen. 

 

26. april: Loppetorvsindsamling. Mød op og hjælp 

Gilderne. De hjælper os! 

3.—4. maj: Loppetorv —Hjælp Gilderne ved at sælge  

eller køb stort ind. Se dagspressen om dette 

arrangement. Disse dage sælger vi også lotteri. I får 

nærmere besked.  

 

5.5: Fælles møde ved vores hytte kl. 18—20.  

Vi skal lave Fakler og høre historie 

 

24.—25. maj: Divier for alle. Besked følger 

 

16.6: Fælles afslutning med forældre og søskende ved 

hytten mellem kl. 18 og 20. Vi griller og hygger og ønsker 

hinanden god sommer så husk at sætte kryds i 

kalenderen. Mere besked i næste nummer 

 

13. august: Fælles start efter sommerferien kl. 18—20 

ved hytten. 

Spejderhilsen Ledere og Bestyrelse 

SJØLUND KOKS DDS 

Fælles program 
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MIKRO 

 

 
Hej Mikroer 
Nu er foråret kommet og sommeren er på vej, så skal 

vi ud under åben himmel til masser af oplevelser. 

Den 24. Maj skal vi til divisionsturnering, hvor vi 

skal dyste med andre spejdere, så det er vigtigt at 

vi får øvet os i alle vores spejderfærdigheder. 

I august skal vi på sommerlejr, vi tager til Elleham-

merhuse hvor vi afholder vores eget lille spejder 

olympiade. Til alt det får vi hjælp af Julies mor 

Christina hvilket vi er meget taknemmelige for. 

 

Spejderhilsen Christina og Anders 

 

 

 

Program: 
 

5/5 Fællesmøde, se fællesprogram 

12/5 Pinseferie. 

19/5 Forberedelse på Divi. 

24/5 Divisionsturnering. 

26/5 Vi skal sælge kuvertlotteri 

 

2/6 Strandtur ved fyret på Ore. 

9/6 Stjerneløb 

16/6 Fælles sommerafslutning. Se fælles program 

 

8-9-10/8 Sommerlejr Ellehammerhuse 

13/8 Fælles opstart. 

 

Alle møder foregår udendørs uanset vejret, så husk at 

være klædt rigtigt på. 
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Tur til Fejø 4. til 6. april

(Spejdertræf) 

Temaet på spejdertræf i år var ”Inventors Island” og ”Fear Fac-

tor”. Turen var godt gennemført og nu skal I høre hvad vi har op-

levet: 

Fredag: Vi tog færgen til Fejø der var andre spejdere med.. Det 

første vi mødte på Fejø var 2 medlemmer af Inventors Island. Vi 

skulle skrive os ind i bogen, så de kunne se hvem der var med. 

Derefter skulle vi gå ned til det sted hvor vi skulle overnatte hele 

weekenden. Der var ca. 3 km og det var på Fejø Skole. Da vi an-

kom, skulle vi sætte telte op. 

Vi lavede noget mad og derefter var der dømt hygge.  

Lørdag: Vi vågnede tidligt og skulle spise morgenmad, troede vi, 

men først skulle vi lave morgengymnastik og det var selvfølgelig 

Morten der stod for det. Derefter spiste vi morgenmad. 

Da vi havde spist, skulle vi samles og fik info om dagsløbet. Det 

bestod af 5—6 poster fordelt godt på Fejø. Vi blev blandet i 6—7 

hold fra alle patruljer. Holdenes navne var opkaldt efter forskelli-

ge sjove opfindere. Posterne var godt lavet. Hver gang vi havde 

bestået en opgave, skulle vi vælge en madvare eller en ting. Mad-

varerne og tingene skulle vi bruge til at lave en lagkage med da vi 

kom hjem. Vi vidste ikke vi skulle lave det, så de blev ret sjove, 

da de bestod af kød, pasta osv. 

Indtil vi skulle spise var der fritid. Vi fik ok mad (Red: kødsovs 

fra kroen) derefter var der underholdning; det var ”er du klogere 

end din spejder?” Rigtigt sjovt. 

Derefter var der natløb. Temaet var ”Fear Factor” Vi skulle igen-

nem 6 poster. Vi skulle gå på is og røgdykke. (Red: + gå over læ-

gens indsejling til Fejø via en tovbane! Og meget mere) Det var 

sjovt og meget grænseoverskridende. Vi var meget trætte da vi 

kom hjem. Vi skulle bare sove. 

Søndag: Vi stod tidligt op for at lave morgengymnastik med Mor-

ten. Så gik vi over og fik morgenmad og så tilbage til lejren og 

pakke telt og grej sammen.                Fortsættes på side 11 

SJØLUND KOKS DDS Side 9 
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Grupperådsmøde 

11. Valg af revisor og revisorsuppleant 

Anders Ørregaard blev genvalgt som revisor og Erik Nissen som revi-

sorsuppleant 

 

12. Beretning fra større arrangementer tilknyttet gruppen 

Mette orienterede om 100 års jubilæet og de aktiviteter, der havde væ-

ret knyttet hertil i 2007.  Det gjalt om at samle 100 points hen over året 

ved at udføre forskellige gamle spejderopgaver/de opgaver, som tidli-

gere gav duelighedstegn.  De spejdere, som ønskede det, havde gen-

nemført det i flot stil. 

Ligeledes blev der orienteret om Divisionslejren sommeren 2007, som 

havde været en rigtig dejlig oplevelse for både ledere og spejdere.   

Der havde været en rigtig god ånd i lejren – og en forvisning hos spej-

derne om, at de havde det sjovere der, end de havde derhjemme. 

Der blev mindet om, at næste Blå Sommer er i 2009, og at planlægnin-

gen for længst er i gang. 

13. Evt. 

Ole takkede lederne og bestyrelsen for årets arbejde. 

 

Mette takkede Susanne Roesdahl for hendes store indsats som formand 

i et antal år, en positiv og aktiv formand, som hun havde været meget 

glad for at arbejde sammen med. 

Herefter blev det tiden til efter 18 år at tage afsked med Helle Brintow 

som spejderleder.  Mette takkede hende for hendes altid store indsats 

både overfor forældre, ledere og spejdere, hvor der aldrig var tvivl om, 

at spejderne kom først.  Spejderne og lederne sendte herefter Helle til 

Bloksbjerg med sang og fontainer – meget flot.  Afskedsgaven var 

typiske gaver til en otiums-nyder: en kurv med strikketøj, kort i stor 

størrelse, biografbilletter osv. 

Herefter sluttede Grupperådsmødet, som efter indtagelsen af lækkert 

selvsmurt smørrebrød gik over i Tænkedag, hvor Mette Christiansens 

nye ’barn’ fra Brasilien, udvekslingsstudent Carla og storspejderne 

fortalte om hinandens lande på engelsk.  De gjorde det rigtig godt, og 

vi fik et dejligt indblik i et fjernt land, som Carla var glad for at bo i – 

på 22. etage. 

 

    Jesper Popp        Susanne Roesdahl 

    Dirigent          Grupperådsformand 

SJØLUND KOKS DDS Side 8 
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Side 5 

 

Hej minier 
Så er det dejlige forår kommet og vi kan være mest muligt udenfor. Vi har 

allerede taget bål-mærket og er lige ved at være færdige med telt-mærket. Så nu 

kan vi få lidt flere mærker på højre arm   

Divisionsturneringen nærmer sig og her skal vi ud og møde en masse andre 

mikro-, mini- og juniorspejdere.  Divisionsturneringen er en tur hvor vi normalt 

konkurrerer mod de andre i spejderfærdigheder, men hvor det alligevel handler 

mest af alt om at se hinanden og have det skægt. Vi skal hele vejen til Stevns, 

hvor vi skal have det rigtig skægt med at ligge i telt. 

Sommerlejren bliver ikke lang i år, da det har været svært at finde plads i 

kalenderen. Derfor har vi valgt en forlænget weekend, hvor vi skal øve at sove i 

telt så vi bliver rigtig seje til det. Især også til at holde orden på alle vores ting, 

så de ikke bliver taget af huskuvitten!   

Husk altid at have tøj på til at være ude og at melde afbud hvis I ikke kommer – 

gerne på sms hvis det er nemmere  

 

Spejderhilsen Sidsel 

 

Program: 

14/4 Telt 

23/4 Sct. Georgs dag- se andet steds i bladet under fælles program 

28/4 Vi tager 5 km mærke 

5/5 Fællesmøde —se side 3 under fælles program 

12/5 2. Pinsedag 

19/5 Forberede Divisionsturnering 

24-25/5 Divisionsturnering 

26/5 Vi skal sælge kuvertlotteri 

2/6 Klar dig selv 

9/6 Sommerlejrforberedelse 

16/6 Sommerafslutning 

28-30/6 Sommerlejr 

13. august: Fælles start 

SJØLUND KOKS DDS 

MINI 
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SJØLUND KOKS DDS Side 6 

 

 

Grupperådsmøde – Sjølund Gruppe – 27. februar 2008 

Mødet blev afholdt i henhold til den udsendte dagsorden. 

 

1. Valg af dirigent og referent 

Jesper Popp blev valgt til dirigent og Nanna Popp som referent. 

 

2. Beretning fra bestyrelsen og ledergruppen. 

Beretningerne var vedlagt indkaldelsen.  Der var på mødet ingen 

spørgsmål til disse, hvorfor de blev godkendt. 

 

3. Fremlæggelse af regnskab for 2006 og status 

Regnskabet blev godkendt med en kommentar om, at det var et flot 

resultat, især i lyset af, at der var budgetteret med et underskud. 

 

4. Behandling af indkomne forslag 

Der var ikke indkommet nogen forslag. 

 

5. Gruppens fremtid 

Gruppeleder Mette Christiansen orienterede om planerne for året.  Der 

er fortsat et fællesmøde hver måned som fortrinsvis ikke foregår i 

hytten, og de traditionsrige jule- og sommerafslutningsmøder, hvor der 

deltager mange forældre, er også faste årlige begivenheder. 

 

Der er stor bekymring over manglende ledere, men Mette orienterede 

om, at Christina Præstegård har indvilget i at være afløser for en 

periode, ligesom Christina Elsvor er nytiltrådt leder, så situationen er 

lige nu ikke akut. 

 

Der blev henvist til de røde indstik, som alle spejdere havde fået med 

hjem med opfordring til forældrene om at melde sig, ikke 

nødvendigvis til de faste poster i fx . bestyrelsen, men gerne til 

enkeltopgaver i forbindelse med arrangementer, eller til de enkelte 

arbejdsgrupper vedr. rengøring af hytten og indtjeningsudvalg.  Al 

hjælp er værdifuld, der er altid brug for hænder. 

 

 Grupperådsmøde 
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Side 7 

 

6. Budget 2008 - 2011 

Budgettet for 2008 og de efterfølgende 3 år blev præsenteret. 

Budgettet for 2008 blev endeligt godkendt (2. godkendelse). 

Budgettet for 2009 blev ligeledes godkendt (1. godkendelse). 

Den allerede sidste år vedtagne kontingentstigning blev endeligt 

godkendt, således at kontigentet stiger til 370 kr./halvår. 

 

7. Fastsættelse af antallet af bestyrelsesmedlemmer 

På grund af manglende Unge blev det besluttet at ændre 

sammensætningen af bestyrelsen til 4 forældre, 2 unge og 3 ledere i 

bestyrelsen. 

 

8. Valg til bestyrelsen 

Forældre: Kasserer Ole Hadsbjerg blev valgt for en to-årig periode 

2007. 

Christina Præstegaard blev valgt for en to-årig periode i 2007. 

Susanne Roesdahl ønskede ikke genvalg. 

Helle Jacobsen blev valgt for en to-årig periode som ny formand. 

Lone Andersen blev valgt for en to-årig periode. 

Unge: Fie Sørensen er udtrådt af gruppen. 

Sidsel Petersen blev valgt for en to-årig periode 

Maibritt Olsen blev valgt for en to-årig periode. 

Ledere: Anders Christensen blev valgt for en to-årig periode i 2007. 

Mette Christiansen blev valgt for en to-årig periode 

Christina Elsborg blev valgt for en to-årig periode. 

Hytte- og materialeudvalg: Alice Blichert Hansen og Mette 

Christiansen.  Der efterlyses en forældre til denne gruppe. 

Indtjeningsudvalget: Anders Christensen og Nanna Popp.  Der 

efterlyses en forældre til denne gruppe. 

Ledergruppeudvalg: Alle ledere. 

 

9. Valg af 2 medlemmer til korpsrådet 

Sidsel Petersen og Anders Christensen blev valgt. 

 

10. Valg af 5 medlemmer til divisionsrådet 

Ole Hadsbjerg, Maibritt Olsen, Anders Christensen, Sidsel Petersen og 

Helle Jacobsen blev valgt. 

SJØLUND KOKS DDS 
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