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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 
Hans-Henrik Høgsted  Granvej 50, 4760 Vordingborg      20 47 24 71 
Christina Elsvor, Femøvej 2, st. lejl. 3, 4760 Vordingborg.   55382027 
Mette Christiansen Æblevænget 7, 4760 Vordingborg 55 37 68 01 

Senior  

Sidsel Nørskov Petersen, Linkøpingvej 275, 2.th., 4000 Roskilde  
Sidsel:      28 78 32 45 

 
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 Linkøpingvej 275, 2.th. 4000 R.   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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Sjølund Koks 
nr. 78 
14. årgang 

september 2008 

 

D  E  T       D  A  N  S  K  E        S  P  E  J  D  E  R  K  O  R  P  S 

 

Helge, Brobizzen og pigen 

fra Litauen 

Spørg mikroerne om Brobizzen? 

Spørg junior og spejdere om Helge? 

Og senior om Pigen fra Litauen? 
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DEADLINE 

Indlæg sendes til gruppeleder Mette Christiansen på  

mette@nyraad.net senest d. 22. oktober  2008 

 

SMÅ HURTIGE til Sjølund Koks læsere  

 Velkommen tilbage og velkommen til alle de nye! 

 Vi låner hytten ud til rigspolitiets kursusvirksomhed 

af og til som I måske har set omtalt i dagspressen. 

 Alle grene har haft en fin sommertur. 

 Vores PR aften ”druknede” lidt. 

 Vi har nu kigget på leder og møde kabalen igen og vi 

holder os til de kendte mødedage og de kendte le-

dere. 

 Fællesmøder er møder for alle gruppens spejdere. 

Spejderhilsen Mette, Gruppeleder 
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Storspejder 

Program: 

 

13.—14. september: Økseløb 

17. september: Oprykning 

24.09: patruljemøde 

1.10: patruljemøde 

4.10: natløb 

8.10: patruljemøde 

15.10: efterårsferie og PLAN 

22.10: patruljemøde 

29.10: patruljemøde 

5.11: patruljemøde 

07.11—9.11: Spejdertræf i Vordingborg 

8.11: salg af julemærker 

12.11: patruljemøde 

16.11: salg af julemærker 

19.11: patruljemøde 

23.11: salg af julemærker 

24.11: juleafslutning 

 

Hej piger 

Vi mangler at sætte dato på en kollektiv uge, det må vi 

lige få styr på og så sætter vi Hans-Henrik ind som 

tropsleder fra nu af i samarbejde med Christina, Maj-

britt og undertegnede.  

Stor spejderhilsen Mette 
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JUNIOR 

Hej Juniorer 
Velkommen tilbage fra sommerferie. Aller først vil vi gerne sige at Vi 

(Stephanie og Pernille)havde en rigtig god pionerweekend i slutningen 

af ferien, og der blev rigtig leget vandkamp imod seniorerne.  

 

Herefter vil vi fra  den 17/9-2008 gerne sige velkommen til de nyopryk-

kede juniorer og forældrene her til . Og også til jer håber vi at i har haft 

en rigtig god ferie. Mødedagene vil for jer fremover være om onsdagen 

fra 18.00 til 20.00, med undtagelse af fællesmøderne, som kan have an-

dre mødedage, men i kender jo alt til dette.  

 

Planerne ser indtil vider sådan ud, også håber vi at i kan hjælpe med at 

krydder dem med lidt forskellige aktiviteter.  

 
17/9: oprykning 

24/9: vi planlægger hvad vi vil lave på de kommende møder. 

1/10: det vi har planlagt.  

8/10: igen det vi har planlagt 

15/10: efterårsferie 

22/10: vi hører om efterårsferien, og fortsætter på det vi har plan-

lagt. 

29/10: igen det vi har planlagt. 

 

 
Ud over det ovenstående vil der komme en kollektiv uge, hvor vi lever i hytten, 

og går i skole, på arbejde eller hvad vi ellers plejer at lave, i den almindelige 

dagligdag, men dette skal i nok høre yderligere om.  

 

 

Stor spejder hilsen Christina E og Majbritt 
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Side 3 

 

 

13.—14. september: Økseløb 

17. september: Oprykning kl. 18—20. Kom og se, hvad vi 

nu har fundet på. Alle der skal rykke op, skal huske godt 

humør og lederne skal huske flødeboller. Vi ses! 

 

4. oktober: Natløb for de store piger 

Uge 42: efterårsferie for alle 

Mandag den 27.10: pressemøde om julemærker 

 

Lørdag den 8.11: salg af julemærker 

Søndag den 16.11: salg af julemærker 

Søndag den 23.11: salg af julemærker 

Mandag den 24.11: Vi holder juleafslutning for alle 

spejdere og forældre. 
 

Spejderhilsen Ledere og Bestyrelse 

 

 

PS: Fællesmødet i september er oprykningen. I oktober 

holder vi kun almindelige grenmøder og i november er 

fællesmødet vores juleafslutning med forældre. 
 

 
 

SJØLUND KOKS DDS 

Fælles program 
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MIKRO 

 

 
 

Hej Mikroer og Forældre 
 

Velkommen tilbage efter sommerferien og velkommen til de nye Mikroer. 

Vi har haft nogle gode oplevelser sammen bla. vores sommerlejr som i kan 

læse mere om her i Koks, og så har vi mange gode oplevelser at se frem til 

f.eks. Økseløbet hvor vi skal konkurere med andre spejdere og FDF’er i samar-

bejde og spejderferdigheder, det plejer altid at være mægtigt sjovt. 

Onsdag den 17. September vil der vere oprykning hvor de ælste Mikroer rykker 

op til Minierne. 

Som noget nyt vil vi afholde et forældremøde den 22. September mellem kl. 

19.30 og 20.00 dvs. de sidste 30 min. af mikromødet, her vil vi fortælle om 

hvem vi er, om spejdernes formål, om vores program og så har i en god mulig-

hed for at få svar på jeres spørgsmål. 

 

 

Program: 

 

8/9    Forberedelse på økseløb 

13/9  Økseløb (vi mødes ved hytten kl ?) 

17/9  Oprykning (fællesmøde) 

22/9  Bagning og Forældremøde 

29/9  Fisketur (vi mødes og hentes ved Roklubben) 

6/10  Forberedelse på overnatning 

10-11/10 Overnatning i Hytten (mere information senere) 

13/10 Efterårferie (intet møde) 

20/10 Klar dig selv mærke 

27/10 Kimsleg 

31/10-1/11 Mikro-Mini Træf (mere information senere) 

  

Husk udetøj og Husk at melde afbud hvis i ikke kan komme. 

 

 Spejderhilsen Christina P. og Anders. 
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Olympiske  Spejderlege 2008 

 
Endelig blev det den 8. august 2008, dagen hvor olympiaden 2008 i Beijing 

begyndte og hvor Sjølunds Mikroer skulle på sommerlejer ved Ellehammer 

husene. 

Vi mødtes ved hytten, der var 7 spændte mikroer og 3 ligeså spændte ledere og 

hjælper. 

Vi kørte straks til Ellehammerhusene og køjerne var hurtigt fordelt til alles til-

fredshed. Alle hyggede sig. Vi var straks i gang med at forberede aftenens ris-

taffel, for det hører sig til, når der er kinesisk OL. Aftenen bød på lejrbål med 

lejerbålssang, popkorn og skumfiduser og så sluttede vi lige af med en godnat-

historie – og begyndelsen til historien om ”Brobizzen”. Til dem, der ikke ved 

det, bor Brobizzen i den første bropille på Sjællandssiden. Han elsker broer og 

har været med til at bygge flere af dem. Den første bro han var med til, var den 

gamle Storstrømsbro. Da han gik på pension flyttede han ind i bropillen, hvor 

han holder brevmåger og -duer, der flyver til Nyråd med besked om, hvilke 

købmandsvarer han gerne vil have leveret. Han er nemlig meget sky, og vil 

helst ikke ses af andre. Han kommer ud og ind af bropillen øverst oppe ved 

hjælp af en rebstige. Anders passere ofte Farøbroen i kajak, og Brobizzen er 

begyndt at hilse på Anders. 

Næste morgen var alle friske og efter er godt morgenmåltid med havregrød og 

friskbagt brød var alle klar til dagensudfordringer. Først malede vi OL t-shirts, 

hvorpå der skulle være OL-ringene, dannebrog, navn og deltagernummer som 

alle andre deltagere i OL har. Mens trøjerne tørrede tog vi på tur med madpak-

ker og badetøj. 

Da vi kom hjem igen skulle den store åbningsceremoni løbe af stablen. Alle var 

klar i OL trøjerne og fanen blev ført forrest under indgangsceremonien. Og så 

gik diciplinerne i gang. Der var raftebæring for hold, baglæns støvlekast med 

Tretornsstøvler størrelse 43, individuelle kast med redningsreb og så var der en 

olympisk prøvediciplin med og dette var ”Spil pind”. Alle deltog med fanta-

stisk gejst. Lørdag aften var den store menu kinesisk wok med nudler. Og i 

næsten hemmelighed blev det også til friskbagte vafler til dessert. Og da hjem-

meisbilen også kom blev det også til is til vaflerne. Denne aften sluttede vi med 

lejerbål og sang og selvfølgelig en godnathistorie. 

Søndag morgen regnede det og vi havde ikke så travlt med at komme ud af 

poserne. Da vi havde indtaget havregrød og friskbagt brød tog vi regntøj og 

gummistøvler på for at tage en tur i skoven. 

Efter frokost og rengøring vendte vi tilbage til Sjølundhytten, dog lidt forsinket, 

til en velfortjent medaljeoverrækkelse. 

Vi havde også et husdyr, nemlig en mus, som alle var meget interesseret i. Den 

holdt meget af vaffel stykker og rosiner, som den nok så frejdigt sad og spiste, 

mens den blev beundret. 
 

Mange spejderhilsner fra Lone (Bennedictes mor), Anders og Christina P  
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Til BLÅ SOMMER 2009 

Alle kan som sådan deltage i lejren. Det er ikke kun for DDS eller tidligere 

DDS medlemmer. Vi har faktisk et udvalg der tager sig særligt af ikke DDS 

medlemmer - det hedder gæsteudvalget.    

 

Der er behov for hjælpere allerede nu. Er du interesseret i at blive hjælper 

skal du kontakte Blå Sommer via formularen på denne hjemmeside.  

Desuden kan du holde øje med udviklingen af et hjælperjob-katalog på 

hjemmesiden. 

 

Som hjælper kan man lave alt fra at stå i iskioskerne, dele mad ud, være 

parkeringsvagt, hjælpe med sikkerhed, lave el-arbejde (hvis man er elektri-

ker). Kun fantasien sætter grænser for hvad hjælpere på Blå Sommer la-

ver.   

Der er tilmeldingsfrist for hjælpere omkring januar 2009, mere info følger se-
nere 

Kan man deltage hvis man ikke længere er medlem 

 af DDS? 

Hvordan bliver man hjælper? 

Hvad skal man lave som hjælper og hvornår er 

Der tilmeldingsfrist? 

SJØLUND KOKS DDS Side 8 
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Side 5 

Hej alle i friske minier 
Tak for en herlig sommertur! Det var herligt at I var friske på at ligge i 

telt i et par dage sammen med os, lugte af røg og få lavet snobrød i de 

mærkeligste former!  

Først og fremmest vil jeg gerne sige velkommen! Til alle de nye der er 

dukket op her efter sommerferien. Det kan kun blive sjovt at vi bliver 

flere! 

Der er økseløb i september, hvor vi skal ud og have det rigtig sjovt 

sammen med en masse andre spejdere. Der håber jeg at I alle vil være 

med – det kommer til at foregå ude omkring Ellehammerhuse lige under 

Farøbroen.  

Efter økseløbet er der oprykning hvor over halvdelen skal rykke op som 

juniorer – og det er jo ligeså sjovt som at være mini! Til gengæld får vi 

et par piger op fra mikroerne, så dem glæder vi os til at lære bedre at 

kende!  

Det vil være rart hvis I husker at melde afbud – hvis I ikke kommer! 

I kan bare sende en sms til mig – mit nummer står på bagsiden 

 

Stor spejderhilsen    Sidsel 
8/9 Forberede økseløb  

13-14/9 Økseløb 

17/9 Oprykning 

22/9 Bålmærke og knivbevis 

29/9 Bålmærke og knivbevis 

6/10 Orientering 

13/10 Efterårsferie 

20/10 Orientering 

27/10 Pressemøde hvor julemærket afsløres 

1-2/11 Mikro mini træf – Invitation følger senere 

3/11 Tur i skoven 

8/11 Julemærkesalg 

10/11 Førstehjælp og morse 

16/11 Julemærker 

17/11 Førstehjælp og morse 

23/11 Julemærker 

24/11 Fælles juleafslutning 

SJØLUND KOKS DDS 

MINI 
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Blå Sommer 2009 finder sted i Sønderjylland på Stevninghus og 

Holmgaard området herunder Stevninghus Spejdercenter. Området ligger 

ved Kliplev, i Sønderjylland. 

Selve lejren løber fra onsdag den 15. juli - torsdag den 23. juli 2009. 

Desuden er der forlejr og efterlejr for hjælperne. 

1600 kr. for fuldtid. Deltidsprisen er ikke klar endnu. 

 Tilmelding 

Der arbejdes pt. på højtryk for at få Blå Sommers tilmeldingssystem klart. Som 

det ser ud lige nu bliver det muligt at forhåndstilmelde sig til Blå Sommer i 

perioden 1. sep til 1. dec 2008, mens fristen for endelig tilmelding er 1. marts 

2009. Herefter kan der reguleres i deltagerantallet i begrænset omfang efter 

særlige regler. 

I næste Koks kommer der en foreløbig tilmelding.  

 

 

Sjølund Gruppe på Blå Sommer 2009 

I Sjølund er vi også i gang med at drøfte vores deltagelse på Blå Sommer som  

er gruppens sommerlejr for næsten alle til næste år. Mikroerne tager på deres  

egen mindre lejr på et andet tidspunkt, men de mikroer der er tæt på at skulle  

rykke op vil blive tilbudt at deltage på Blå Sommer sammen med minierne der  

kun deltager på deltid..  

Vi vil frem til lejren underrette jer i Koks og næste gang vil vi bede om en 

foreløbig tilmelding.  

Hvor foregår Blå Sommer 2009? 

Hvornår finder lejren sted? 

Hvor meget koster det at deltage? 

 BLÅ SOMMER 2009 
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Man bor i sin gruppe som ligger i underlejr med ens division. Hvis man er 

senior kan man deltage i forlejren som hjælper indtil lejren starter.  

Som hjælper kan man bo i hjælperlejren. Der er ikke nogen familielejr. 

Sjølund skal ligge i underlejren ”STORBYEN” 

 
Vi regner med ca. 20.000 spejdere. Herudover håber vi der kommer et par 

tusinde udenlandske spejdere og spejdere fra andre korps i Danmark. Og så 

er der også plads til besøgende og alle vores venner. 

 

Temaet for Blå Sommer 2009 bliver træning og udvikling af spejdere i alle 

aldre. 

Denne gang har vi ikke mulighed for at leje ekstra jord ved naboerne til 

Stevninghus. Til gengæld har vi lånt store områder af militæret som vi kan 

bruge til f.eks. aktiviteter. Områderne er relativt tæt ved DDS's grund, og 

således kan en del af aktivitetszonerne placeres her. På DDS's eget område 

ved Stevninghus, placeres resten og til dem der måtte være bekymret kan vi 

oplyse, at der bliver ca. den samme "lejrplads" pr. spejder som der var til 

rådighed ved Blå Sommer 1999. 

MÅ MAN MEDBRINGE CAMPINGVOGN I UNDERLEJRENE? 

Nej. Det er kun i hjælperlejren, at der kan være campingvogne. 

 

Hvordan kan man bo? 

Hvor mange bliver vi? 

Har Blå Sommer 2009 et tema? 

Hvor meget plads er der på Blå Sommer 2009 ? 

SJØLUND KOKS DDS 

BLÅ SOMMER 2009 


