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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.   30 91 27 28 
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.    30 91 27 28 
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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D  E  T       D  A  N  S  K  E        S  P  E  J  D  E  R  K  O  R  P  S 

 
Vi ønsker alle spejdere og forældre  en 

rigtig glædelig jul og et godt nytår!  

Vi ses igen den 12. januar til spejder 

start ved hytten kl. 18—20  

Hilsen ledere og bestyrelse 
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DEADLINE 

Indlæg sendes til gruppeleder Mette Christiansen på  

mette@nyraad.net senest d. 9. januar  2009 

 

SMÅ HURTIGE til Sjølund Koks læsere  

 STORT, STORT tillykke til alle spejdere for det 

flotte resultat på Økseløbet. I er bare så gode! 

 Stor ros til lederne og specielt til de 3 gamle ledere

(Anders, Sidsel og Majbritt) og de 3 storspejdere, 

der tager et stort ansvar  

 Og sidst, men ikke mindst stor ros til os alle, vi er 

udråbt til en af de attraktive grupper i divisionen 

pga medlemsfremgang, SÅDAN, nu kører det! 

Spejderhilsen Mette  

Gruppeleder i den attraktive gruppe Sjølund DDS  
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Storspejder 

Program: 

 

23.11: salg af julemærker 

24.11: juleafslutning, se fælles program og husk tilmel-

ding til Blå sommer  

12.01: Vi starter alle sammen i fællesskab— OBS, det er 

en mandag, piger! 

14.01: pakke til tur 

17.– 18. 01: Føantope i Næstved 

 

TILLYKKE MED ØKSEN, PIGER!   I er bare for seje!  

 

Mange spejder hilsner fra Mette og sikkert også fra HH, 

der ligger på operationsbordet i skrivende stund  

SJØLUND KOKS DDS Side  11   
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JUNIOR 

Hej Juniorer og forældre 

 

Aktiviteter for de resterende møder er som følger:  

hemmeligheder, julehygge, og julemøde med forældre.  

 

 

I det nye år vil der på programmet blandt andet stå lejrkappe, vel-

være, sav, økse og kniv bevis, teater, førstehjælp, journalist/

fotograf hvor vi får besøg af en virkelig journalist. På program-

met, der ud over vil vi komme på lidt forskellige ture, som i får 

nærmere besked om når vi ved mere om disse.  

 

Vi håber at i synes at det har været nogen sjove, og spændene mø-

der indtil nu. Og vi glæder os alle til at se jer igen i det nye år.  

 

 

 I ønskes alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår.  

 

Spejder hilsen Christina E og Majbritt 

 

24.11: Juleafslutning 

12.01: fælles start for alle spejdere 

SJØLUND KOKS DDS Side   10   
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Side 3 

 

 

Søndag den 23.11: salg af julemærker 

Mandag den 24.11: Vi holder juleafslutning 

for alle spejdere og forældre mellem kl. 18 

og 20. Kom og vær med, det er bare så hyggeligt. Vi 

laver mad i fællesskab over bål og har andre gode 

aktiviteter udenfor i julehyggen, så husk det varme tøj! 

Arrangementet med mad koster 50 kr. pr. familie  - husk 

tilmelding til Blå Sommer! 

12. januar: Vi starter igen efter juleferien 

med fælles møde for hele gruppen mellem kl. 

18 og 20 ved hytten 

23. februar: Vi holder fastelavn for alle 

spejdere. Seniorerne arrangerer og Kong Volmer 

gruppe kommer også.  

24. februar: Vi holder grupperådsmøde og alle 

spejdere og forældre er inviteret. 
 

Spejderhilsen Ledere og Bestyrelse 

 

God jul 

SJØLUND KOKS DDS 

Fælles program 
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MIKRO 

 
 

Kære Mikroer og Forældre 

Tak for et rigtig godt år, tak til jer Mikroer fordi i bare er så dejlige, det er en 

fornøjelse mandag efter mandag, at blive mødt med smil og kram. Og tak til jer 

Forældre for en fantastisk opbakning, til både møder og ture. 

Vi glæder os allerede til næste år der byder på nye store spejder oplevelser, og 

håber det bliver et lige så godt år som det der er gået, og med jeres hjælp er det 

sikkert. 

 

Hjertelig Spejderhilsen  Anders og Christina 

 

Program: 

17/11 Færdiggørelse af klar dig selv. 

24/11 Fælles Juleafslutning (se fællesprogram) 

 

12/01 Fælles opstart (se fællesprogram) 

 

Husk: medbring tøj der passer til vejret 

Hvis der er sne medbring kælk, så tager vi ud og kælker. 

Ps. I julegave ønsker vi os flere mikroer som vi kan dele vores glæder med. 

 

 

Mikroovernatning i Sjølund hytten 10. - 11. oktober. 

Dette skulle være en øvetur for vores nye mikroer. Alle var med til at 

planlægge overnatningen til mindst detalje. 

Fredagens aftensmad blev bestem på demokratisk vis. Vi lavede alle 

hver vores pizzaer, som vi så bagte i ovnen. Selvfølgelig med tomat, ost, 

skinke, kylling, peperroni, peberfrugt og ananas. Intet manglede. Des-

serten var valgt med omhu, så vi fik pandekager med sukker, syltetøj og 

is. Der var en succes. 

Aftenen gik og vi fik tændt op i pejsen, sunget og set hvor mørkt der 

faktisk er om aftenen udenfor. Anders fortalt godnathistorie. 

Efter en god nat i poserne, var vi alle på dupperne og efter den obliga-

toriske havregrød og hvad et morgenmåltid ellers byder på, var vi 

på farten. 

Dagens program var bla. fodring af ænderne ved Kvickly søen. 
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Værd at vide 

Børneattester: 

I Sjølund Gruppe og i det øvrige DDS har alle ledere en børne- 

attest. Når man underskriver sin ledererklæring, giver man også  

samtidig tilladelse til politiets undersøgelse af ens personlige for 

hold når det handler om ”børnesager” 

 

Forsikring: 

Sjølund Gruppe har ingen forsikring på spejderne/børnene. Det er 

forældrenes egen fritids ulykkesforsikring der skal dække hvis der  

sker uheld. 

 

Mobiltelefon: 

Gruppen går ind for frihed under ansvar, men vi påtager os intet 

ansvar for spejderes mobiltelefoner og deres eventuelle opladning 

og opbevaring. Vi anbefaler ikke, at mikro/mini medbringer mo 

biltelefoner. Når vi siger frihed under ansvar, tænker vi også at I  

som forældre kontakter os, før I evt. møder op på en lejr eller et  

arrangement, hvis I er blevet kontaktet af jeres barn på barnets  

mobiltelefon. En sag kan altid ses fra flere sider og vi regner med 

 at vi som voksne omkring barnet/spejderen kan hjælpe det/dem til 

 en god mobil kultur! 

 

Grupperegler : 

I næste nummer af Koks kommer der en opsummering af vores 

gældende ”regler” eller retningslinier.  

 

Referat fra bestyrelsesmøder: 

Nyt tiltag som også kommer fra næste nummer 
 

 

…………………………………..Værd at vide fortsættes i næste nummer af Koks 

SJØLUND KOKS DDS Side 9 
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Til BLÅ SOMMER 2009 

 

 

 

Flere oplysninger kan ses på dds.dk/blaasommer.  

 

Evt. spørgsmål kan rettes til din leder eller til GL. Mette på tlf. 

5537 6801 eller mail: mette@nyraad.net  

 

Stor spejderhilsen Ledere og bestyrelse i Sjølund 

 

Klip---------------------------------------------klip-------------------------

---------klip------------------------------- 

Foreløbig tilmelding som afleveres allersenest på jule-fælles mø-

det mandag den 24. november 2008 

 

Vi tilmelder……………………………………………………….. 

                     Spejdernavn og gren                 til Blå Sommer 2009 

 

 

Halvlejr……(ældste mikroer + minier)             

 

Fuldlejr……(Junior, storspejder + senior) 

 

 

Forældreunderskrift…………………………………………… 

 

 

Seddel udleveres også på særskilt bilag 

SJØLUND KOKS DDS Side 8 
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Side 5 

Hos Othello bageren fik vi en STOR pose brød og så var kursen sat mod 

ænderne. Først måtte vi lige gøre holdt på gymnastikredskaberne, der er 

sat op nede ved søen. Vi var også lige oppe i det store piletræ, hvor vi 

alle kunne være på engang. Så var der fodring. Ænderne blev stop mætte 

efter vores besøg. Der var også lige en legeplades vi måtte prøve af. 

Efter en god gåtur i det lokale område omkring Sjølund hytten måtte vi 

lige i Rema 1000 for at proviantere. Ingen i butikken var itvivl om at der 

var en flok spejdere ude og handle. Frokosten indtog vi på græsset ved 

hytten, hvor vi selvfølgelig også havde til til leg. Rengøringen gik hurtig 

da vi hjalp hinanden. 

Vi havde en god overnatningstur. 

 

Mikro Mini Træf i Næstved 31. okt. – 1. nov. 

Vi mødtes ved Sjølund hytten hvor vi havde fælleskørsel til Næstved. 

Vi skulle være på Lille Næstved Skole. Og vi var 110, heraf 81 mikroer 

og mini spejdere. Så der var dømt træf. 

Temaet var De 5 fra 60’erne, derfor var alt også i tråd med dette. 

Aftensmaden bestod derfor af kartofler og frikadeller med reven 

gulerodssalat. Vi så ”De 5 på skatteøen” om aftenen før vi smuttede i 

poserne. Vi sov i 5A’s klasse sammen med Sjølund mini piger og nogle 

mini drenge fra Næstved. 

Efter morgenmad og oprydning, blev vi delt i patruljer på tværs. Disse 

patruljer skulle vi være i til dagens løb. På løbet skulle vi tyde og lave 

hemmelige koder, genkende fisk, gå gennem en labyrint, udøve 

førstehjælp, smage kimsleg med frugt og grøntsager. Binde knob med 

kogte spaghetti, gætte dyrespor og fiske nøgler op af vandet og finde de 

rigtige til hængelåsene. Det var sjove og udfordrende opgaver vi mødte 

sammen med vores nye spejderkamerater. 

Da vi kom tilbage var der stående frokost med alle de håndmadder man 

kunne spise. Efter frokost skulle vi spille rundboldt, andre spillede 

stikboldt, mens andre legede ”Der kom en mand fra det Røde hav”. Vi 

sluttede af med chokoladekage og saftevand før vi sang farvel sangen. 

Inden vi blev hentet have vi lige tid til en omgang tag fat i skolegården. 

Så blev vi alle afhentet efter et godt træf. 

Spejder hilsen Anders og Christina 

SJØLUND KOKS DDS 

MIkro 
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Hej Minier 

Så er julen snart over os, og vi skal snart smovse i julekager og se 

julekalender! Mon ikke det bliver rigtig julet i år, det tror vi i hvert fald! 

Her i slutningen af oktober var 8 friske minipiger på mikro-mini træf i 

Næstved. Her havde vi et tema om ”De 5”. Det var mægtig skægt, med 

en masse sjove poster. Der var blandt andet en smagekims post, hvor vi 

prøvede en masse frugt og grønt, og overraskende mange kunne godt 

lide broccoli  

Vi har fået to storspejdere, Karen og Sascha, der vil være sammen med 

os til møderne, når de har tid. Det er vi jo rigtig glade for, så er der 

endnu flere at have det sjovt sammen med.  

I har sikkert bemærket at der har været mange forskellige ledere, der har 

vikarieret for Sidsel her på det sidste. Det skyldes at hun har fået en 

diskusprolaps ved et fald på sit arbejde.  

Vi regner med at have nogle overnatningsture i løbet af foråret, så vi kan 

blive rigtig seje til at sove i telt – især dem der skal med på Blå 

Sommer, men det skal I jo forhåbentlig alle sammen! 

 

Husk at melde afbud, når I ikke kommer, gerne på sms.  

Husk at have tøj på, til at være ude hver gang.  

 

Spejderhilsen 

Karen, Sascha og Sidsel 

 

PS. Vi skal nok snart finde en dag, hvor I kan blive døbt og få et 

spejdernavn  

 
Program: 

24/11: Juleafslutning med forældre (husk Blå Sommer tilmelding) 

12/1 Fælles opstart 

19/1 Vi tager orientering færdigt 

26/1 Savbevis og hygge ved bål 

2/2 Savbevis og førstehjælp 

9/2 Vinterferie 

16/2 Vi taler om spejdere i andre lande og om tænkedag 

23/2 Fastelavn 

 MINI 
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Sjovt  VILDT skægt 

 
Hej Forældre og Spejdere i Sjølund 

 

Næste sommer skal vi på en stor sommerlejr for alle Blå Spejdere 

– nemlig Blå Sommer 2009. Lejren ligger i Sønderjylland, syd for 

Aabenraa. Vi bliver mere end 20.000 spejdere og nogle af dem 

kommer fra udlandet. På Blå Sommer skal Sjølund Gruppe bo i 

den underlejr, der kaldes Storbyen. 

 

Blå Sommer starter onsdag den 15. og varer til torsdag den 23. 

juli.  

Sjølund gruppe tilbyder junior, storspejder og senior den fulde 

lejr.  

Minier og de ældste mikroer (drøft, hvem der er ældste mikroer 

med Anders og Christina) tilbyder vi den halve lejr fra den 15. til 

den 19. juli. (Det er kun mikro/mini, der kan deltage på halv lejr) 

 

Vores pris for fuld lejr er: 1200 kr. 

Vores pris for halv lejr er: 925 kr. 
Vores pris er fratrukket kommunens tilskud og gruppen betaler via vores 

budget for lederdeltagelse og øvrige udgifter. Transport af grej vil vi bede Sct. 

Georgsgildet om at dække. 

 

Foreløbig tilmeldingsfrist: 24.11 2008 

Endelig og bindende tilmeldingsfrist 25. februar 2009 

SJØLUND KOKS DDS 

BLÅ SOMMER 2009 


