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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 
Charlotte Jensen, tlf. 5198 4706 
Junior og Trop                              
Majbritt Olsen Kastrupvej 27, 4760 Vordingborg 55 37 35 31 
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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Sjølund Koks 
nr. 80 
15. årgang 

januar 2009 
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 Grupperådsmøde  

for alle spejdere og forældre  

den 24. februar 2009 kl. 18  

i hytten 
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DEADLINE 

Indlæg sendes til gruppeleder Mette Christiansen på  

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

 

 

SMÅ HURTIGE til Sjølund Koks læsere  

 Velkommen til Charlotte som ny leder i minigrenen 

 Hytten skal males i eftersommeren, vi håber at I vil 

hjælpe, forældre?! 

 Husk tilmeldingssedler til Blå Sommer skal retur til os 

senest til grupperådsmødet! 

 Husk grupperådsmøde, forældre og spejdere. Der bliver 

udsendt invitationer til alle spejdere lige omkring 1. fe-

bruar.                                

 Spejderhilsen Mette  

Gruppeleder i den attraktive gruppe Sjølund DDS  
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Storspejder og Senior 

Velkommen til 2009!  

I troppen arbejder vi med at planlægge gruppetur i marts og 

vores deltagelse i Blå Sommer. Vi er i gang med et projekt der 

går ud på at bygge en lejr på Blå Sommer sammen med 

Præstø. Pigerne har et mål om at gå 100 km engang i 2009 og 

at deltage på alle de ture som de kan nå.  

 
Der er møder på disse dage: 
4. feb.       

11. feb.: Vinterferie (rigtig god ferie til jer alle) 

Uge 8: fra tirsdag til lørdag: kollektiv uge sammen med junior. 

23. feb. :Fastelavn(husk den gode udklædning) 

24. feb. :Grupperådsmøde og tænkedag (husk 2 kr. for hvert år I har været spej-

der) 

25. feb.: holder vi spejderfri, da det både har været fastelavn og tænkedag i 

denne uge. 

 4. marts  

 11 marts 

 18 marts 

 21-22 marts: gruppetur 

25. marts 
Spejderhilsen 

Karen, Sascha, Julie og Mette og Stine på Samsø 
———————————————————————————————— 

Valdes Guldgæs 
Hej alle sammen. 

Mange af jer ved ikke rigtig hvem vi er, men vi er den ældste gren i 

grupperne, et sted mellem 16 og 24 år. Vi er en blanding af Sjølund og 

1. Kong Volmer og holder til i Sjølunds hytte. 

Vi mødes omtrent hver mandag, hvor vi hygger, bygger og klippekli-

strer. Vi har som oftest gang i mange projekter og i øjeblikket fokuseres 

der mest på den tematur vi skal holde for divisionens seniorer, samt en 

masse andre. Vi har arrangeret en mystisk kodewwekend, hvor de forhå-

bentligt bliver udfordret på mange måder. 

SJØLUND KOKS DDS Side  11   
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Hej junior 

Velkommen tilbage fra juleferie, vi håber i har haft en god ferie, med en 

masse gode gaver. 

Programmet for de næste par måneder ser således ud: 
 

 17-18 jan.:  Juniortræf 

     21 jan..: lejrkapper 

      28 jan.: lejrkapper 

      4. feb. : Velværd samt gøre lejrkapper færdig 

     11. feb.: Vinterferie (rigtig god ferie til jer alle) 

        Uge 8: fra tirsdag til lørdag: kollektiv uge sammen med de store. Hvis vi 

kan få        journalist/fotograf til at komme har vi lidt om journa-

listik og fotografi i denne uge 

     23. feb. :Fastelavn(husk den gode udklædning) 

     24. feb. :Grupperådsmøde og tænkedag (husk 2 kr. for hvert år i har været 

spejder) 

     25. feb.: holder vi spejderfri, da det både har været fastelavn og tænkedag 

   4. marts : Førstehjælp 

  11 marts.: kniv, økse, sav bevis 

  18 marts.: vi gør kniv, økse og sav bevis færdigt, og finder ud af hvad vi godt 

kunne tænke os at lave i forhold til teater emnet.  

 21-22 marts: gruppetur 
 

Vi håber i alle sammen vil deltage i vores kollektive uge hvor vi jo 

sover i hytten, går i skole, til aktiviteter, laver lektier og mad ligesom 

vi gør der hjemme. Det plejer at være rigtig hyggeligt. Der kommer en 

seddel med pris og andre praktiske ting.  

Vi håber også at se jer på gruppeturen som vi år skal holde sammen 

med Præstø, da vi på blå sommer skal ligge i lejr med dem.  

Husk i hver gang skal have tøj, med så vi kan være ude, da vi let kan 

finde på små indslag igennem mødet hvis vi synes vejret passer til no-

get specielt.  
Stor spejderhilsen Christina E og Majbritt 
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Uge 8: Kollektiv uge i hytten for junior og trop 

fra tirsdag den 17.2 til lørdag den 21.2 

 

23. februar: Vi holder fastelavn for alle 

spejdere. Seniorerne arrangerer og Kong Volmer 

gruppe kommer også. Se side 9. 

24. februar: Vi holder grupperådsmøde og alle 

spejdere og forældre er inviteret. 

 

21.—22. marts: Gruppetur i Dehnshytten sammen 

med Præstø Gruppe som vi også skal bo sammen 

med på Blå Sommer.  

 

1. april: Fællesmøde 

23. april: Sct. Geogsdag 
 

Spejderhilsen Ledere og Bestyrelse 

 

 

 

SJØLUND KOKS DDS 

Fælles program 
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MIKRO 

 
 

. Hej Mikroer og Forældre 
Vi håber i har haft en god jul med masser af gode gaver, og at i er kom-

met godt ind det nye år. Vi starter året med et førstehjælpskursus hvor vi 

bla. skal besøge Falckstationen. Den 9. Januar holder vi forældremøde, 

med information om kommende aktiviteter mv.  

Så tager vi på rejse i verden hvor vi skal møde fremmede kulturer og 

smage eksotisk mad. Den 23. Februar holder vi fastelavn, så husk at 

finde de sjove kostumer frem. 

Og den 24. Februar holder vi Grupperådsmøde som er en slags foræl-

dremøde for hele gruppen. Foråret bringer mange andre aktiviteter og 

oplevelser som vi vil fortælle meget mere om senere. 

Spejderhilsen Anders og Christina. 
Program indtil Maj 
12/1 Fællesstart 

19/1 Førstehjælpsmærke 

26/1 Besøg på Falckstation (vi mødes og hentes hos Falck) 

2/2  Førstehjælpsmærke 

9/2  Forældremøde (mere information senere) 

16/2 På rejse i verden 

23/2 Fastelavn 

24/2 Grupperådsmøde 

2/3  På rejse i verden 

9/3  På rejse i verden 

16/3 Forberelse til Gruppetur 

21-22/3 Gruppetur 

23/3 Intet møde 

1/4 Fællesmøde 

6/4 Strandtur 

13/4 Påskeferie 

20/4 Forberelse til Mikro/Mini Divi 

24?-26?/4 Mikro/Mini Divi 

27/4 intet møde 
Ps. Husk udetøj der passer til vejret, og meld afbud hvis du ikke kan kom-

me til et møde. 
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Fastelavn 

Hej alle friske spejdere i  
Sjølund og 1. Kong Volmer 

 
Så er det igen tid til at fejre fa-
stelavn! Så kom og leg med os – 
allerhelst udklædt mandag d. 23 

februar fra kl. 18-20. 
Bare medbring godt humør, fan-
tastisk udklædning og 10 kro-

ner  
(som I kan aflevere til jeres leder) 

Så leverer vi tønder, slik, boller 
og hygge! 

 
Vi glæder os til at se jer 

Glædelige fastelavnshilsner fra 
Seniorerne  

Valdes Guldgæs 

SJØLUND KOKS DDS Side 9 
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Tilmeldingskupon til BLÅ 

SOMMER 2009—ENDELIG 

 

Sjovt  VILDT skægt 

 
Hej Forældre og Spejdere i Sjølund 

 

Så er vi nået til den endelige tilmelding til Blå Sommer 2009 

som skal afleveres senest tirsdag den 24. februar på gruppe-

rådsmødet sammen med 1. rate  

 

Fakta:  
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. (1. rate: 500 kr. 2. rate: 700 kr.) 

Vores pris for halv lejr er: 925 kr. (1. rate: 400 kr. 2. rate: 525 kr.)  

1. rate betales ved tilmelding senest den 24.02 

2. rate: senest den 6.5 til fælles mødet 

 

Spørgsmål kan stilles til lederne  

eller til Mette på mette@nyraad.net / 2514 3029 

 

Følgende ledere deltager: Anders, Christina, Sidsel, Charlotte, 

Christina, Majbritt, Ole og Mette 

 

Tilmeld venligst på vedlagte tilmeldingskupon 

 

SJØLUND KOKS DDS Side 8 
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Side 5 

Miniprogram 

Hej minier 

Så er vi trådt ind i et nyt år, og mon ikke det bliver et fantastisk 

år!? I år er det jo sådan at der er Blå Sommer, som er Det Danske 

Spejderkorps’ landslejr, hvor vi skal have sommerlejr sammen 

med 20.000 andre spejdere. Det bliver så skægt at komme af sted. 

Dette første halvår af 2009, skal vi prøve en masse ting af. Vi vil 

køre et samarbejde med minierne fra Kong Volmer, hvilket 

betyder at vi lærer nogle ting for os selv og bagefter har en lille 

konkurrence, drengene mod pigerne. 

Programmet kan til tider blive ændret – men i længden når vi det 

hele. 

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

Husk at melde afbud når I ikke kommer – bare på sms hvis det er 

nemmere. 

Spejderhilsen 

Sascha, Karen, Charlotte og Sidsel 
 

Program: 

2/2 Savbevis og orientering færdig 

9/2 Vinterferie 

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

23/2 Fastelavn 

24/2 Grupperådsmøde 

28/2-1/3 Videotur 

2/3 Savbevis og bål 

9/3 Telt og udstyr 

16/3 Koder og samarbejde 

21-22/3 Gruppetur 

23/3 5 km gåtur 

30/3 Møde flyttet til 1/ 4 

1/4  Fællesmøde 

6/4 Påskeferie 

13/4 Påskeferie 

SJØLUND KOKS DDS 

MINI 
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Sjølund Gruppe 

Det Danske Spejderkorps 

Regler og retningslinier – januar 2009 

 

Følgende emner debatteres løbende på ledersamtaler og bestyrelsesmøder, så 

vi hele tiden er på forkant og ikke løber ind i forløb, vi ikke kan håndtere. Vi er 

meget opmærksomme på den rolle vi har som voksen – modeller og vil derfor 

med denne orientering gerne vise dette overfor både forældre og spejdere. 

 

Rygepolitik 

Vi henviser rygere til at tage hensyn ved kun at ryge udenfor i nærheden af 

bålpladsen og væk fra spejderne. Der ryges derfor ikke i Sjølunds hytte. Samme 

regel gælder naturligvis også, når vi er på ture i andre hytter. 

 

Alkoholpolitik 

Under eventuel lederhygge skal der altid som minimum være en voksen med 

kørekort, der ikke indtager alkohol. Øvrige ledere husker på deres roller som 

gode voksen modeller. Spejdere under 18 år må ikke indtage alkohol i 

forbindelse med vores ture og arrangementer. 

 

Mobiltelefoner 

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 mobiltelefoner. Når vi siger frihed  

under ansvar, tænker vi også at I som forældre kontakter os på leder – 

telefonen, 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 telefon kultur! 

 

Børneattester 

I Sjølund Gruppe og i det øvrige DDS har alle ledere en børne -attest. Når man 

 underskriver sin leder erklæring, giver man også samtidig tilladelse til politiets 

undersøgelse af ens personlige forhold når det handler om ”børnesager”  

I Sjølund opdaterer vi årligt vores attester efter grupperådsmødet. Som 

udgangspunkt tjekker vi også vores hjælpere. 

 

 VÆRD AT VIDE 
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Fritidsulykkesforsikring 

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

egen fritids ulykkes-forsikring der skal dække hvis der sker uheld. 

 

Gruppehjælperbetaling 

Gruppehjælpere er ledere, der har været meget aktive ledere igennem en del år, 

men så ønsker en pause og kun deltager begrænset i gruppens fælles liv. Det 

kan også være forholdsvis nye ledere, der med denne indgangs vinkel ønsker at 

finde ud, hvad det er at være leder. Begge slags gruppehjælpere er vi utrolig 

glade for at have som medlemmer i vores gruppe, men økonomien begrænser, 

at vi kan have voksne medlemmer, der ikke fungerer som ledere - 

kontingentfrie. 

Derfor betales kontingent til division og korps. Man får for dette kontingent 

tilsendt Broen, Koks og indkaldelser til ledermøder. Det betyder, at man ikke 

betaler noget til gruppen, men at gruppen heller ikke betaler noget for at have 

en gruppehjælper. 

 

Seniorkontingent 

De seniorer, der samtidig også er ledere i enten Kong Volmer eller Sjølund 

betaler kr. 100 direkte til Klanlederen 2 gange pr. år. De 200 kr. er deres egen - 

betaling. 

 

Seniorer, der ikke er registreret som ledere, optages i Sjølund (piger) og Kong 

Volmer (drenge) og betaler fuldt kontingent til deres respektive gruppe. De får 

så på lige fod med andre spejdere på fuldt kontingent udbetalt et 

rådighedsbeløb på minimum 100 kr. pr. senior 2 gange årligt. Beløbet udbetales 

til de enkelte grenledere, i dette tilfælde altså Klanlederen. 

 

 

 

Venlig Spejderhilsen 

 

Bestyrelsen i Sjølund ved Helle, Lone, Ole, Christina, Christina, Anders, 

Sidsel, Majbritt og Mette 

SJØLUND KOKS DDS 
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