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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.   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 Lone Andersen  Goldschmidtsvej 7, 4760 Vo.    55 34 10 82 
Kasserer Ole Hadsbjerg, Københavnsvej 44. 4760 Vo.   55 37 30 56 
Forælder Monica Peters, Platanvej 25, 4760 Vo.               22 62 15 01 
Ung Sidsel Petersen Linkøpingvej 275, 2.th. 4000 R.   28 78 32 45 
Ung Majbritt Olsen, Kastrupvej 27, 4760 Vordingborg   55 37 35 31 
Ung  Charlotte Jensen                                                         51 98 47 06 
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  
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. 81 
15. årgang 

marts 2009 

 

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

 ” M an kan ikke give noget væk 

med lukkede hænder”  - Mette.  

” M an træffer nogle valg og ser 

ikke tilbage ”  - Sascha, Trop. 
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DEADLINE 

Indlæg sendes til gruppeleder Mette Christiansen på  

mette@nyraad.net senest d. 1. juni  2009 

 

 

SMÅ HURTIGE til Sjølund Koks læsere  

 Vi samlede 320 kr. ind på Tænkedagen. Det betyder at 160 

spejdere i Bhutan også kan få deres eget tørklæde og spej-

dermærke. Godt gået! 

 Held og lykke til Charlotte i Belgien 

 Tak for indsatsen til Helle som formand i et år og velkommen 

til Lone som ny formand.  

 Til gruppetur med Præstø i Dehnshytten bliver vi små 50 

spejdere og ledere i næste weekend. 

Spejderhilsen Mette  

Gruppeleder i den attraktive gruppe Sjølund DDS  
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Storspejder  

 

Vi går foråret hastigt i møde og nye planer skal lægges. Til 

foråret vil vi være lidt  spontane og lære mere om hvordan 

man ”overlever” i naturen på den fede måde. Vi regner derfor 

med at vi skal lave mad på både bål og trangia, eventuelt byg-

ge lidt og diskutere alle former for problemer man nu kan 

møde når man er på tur.  Vi skal naturligvis også tænke lejr-

planer til Blå Sommer. Vi har  i år tænkt os at vi vil lave en 

”luksus” lejr, med eventuelt bad, lækkert køkken og hygge 

område. Men det er blot kun noget vi har snakket om!  

Som en lille sjov ting  i år har vi fået kontakt til nogle skotske 

spejdere som skal ligge på lejr med os og Præstø. Det bliver en 

lille udfordring for os alle, især sprogligt, men det bliver  i 

hvert fald rigtigt hyggeligt. Gruppen hedder 1st Insch Scout 

Troop.  

 

 

 
 

 

        

   Kærlighed gør blind,  
så pas på  

  med at lukke den ind  
- Julie, 
Karen  

Og Sascha, 
(Stine) 
Trop.  
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Hej junior 

Det kører jo bare derudaf. Vi har været på juniortræf, 

hvor vi spillede hockey, steppede, og gjorde os rigtig smukke. Kort sagt det var 

rigtig welness. Alt dette foregik sammen med en masse juniorer fra divisionen, 

og det gik rigtig godt. Vi har også haft kollektiv uge, hvilket også gik rigtig 

fint. Dette kan i læse mere om et andet sted i bladet. 

Vi ser nu frem til en tid, hvor vi skal arbejde frem mod divisionsturneringen i 

starten af maj hvilket også nok skal blive rigtig sjovt, er jeg sikker på., og vi 

skal også så småt til at tænke frem imod blå sommer. Hvilket vi sikkert alle 

glæder os rigtig meget til.  

Programmet frem til sommer ser således ud: 
    11 marts.: kniv, økse, sav bevis 

    18 marts.: vi gør kniv, økse og sav bevis færdigt  

21-22 marts: gruppetur 

    25 marts: morse og knob 

         1 april: fællesmøde med emnet ”joke” 

         8 april: vi skal lære lidt besnøringer at kende evt. ved at bygge en a 

buk.  

       15 april:  vi bygger lidt videre 

       22 april:  emnet natur 

       23 april: kl. 6 om morgenen sct. Georgsdag 

       29 april: vi pakker til divi 

       1-3 maj: juniordivi foregår ved dehnshytten 

          6 maj: fællesmøde ved shelter (ved kastrup skole) 

        13 maj: vi pakker ud fra divi, og gør så småt ting klar til bs 

        20 maj: evt. journalist fotograf/ hvis ikke laver vi teater/drama 

        27 maj: samme som den 20 maj 

          3 juni: vi pakker til bs 

       10 juni: Pakker færdig til bs og hygger 

       17 juni: spejderafslutning med forældre 

  15-21 juli: blå sommer   

 
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 noget specielt. 

Husk også at melde afbud, hvis I ikke kommer, da det kan være surt at stå 

hernede hvis i er mange der ikke kommer en dag.  
 

Stor spejderhilsen Christina E og Majbritt 
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Side 3 

 

 

 

21.—22. marts: Gruppetur i Dehnshytten sammen 

med Præstø Gruppe som vi også skal bo sammen 

med på Blå Sommer.  

 

1. april: Fællesmøde ved vores hytte kl. 18—20 

Det er et Joker møde. 

 

23. april: Sct. Georgsdag— se side 13 

 

6. maj: fællesmøde ved shelter i Kastrup. Vi 

mødes på parkeringsplads ved skole og Sfo på 

Barmosevej kl. 18 og slutter samme sted kl. 20 

 

17. juni: fælles sommerafslutning for alle 

spejdere med familier ved hytten kl. 18 til 20. 

Tema bliver bålmad og snak om Blå Sommer 
 

Spejderhilsen Ledere og Bestyrelse 

 

SJØLUND KOKS DDS 

Fælles program 
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MIKRO 

 
Hej Mikroer og Forældre 

Nu er vinteren forbi og lyset er på vej, så nu skal vi rigtig ud og opleve foråret i 

Naturen, vi starter med Gruppeturen som vi i år holder sammen med Præstø 

gruppe, turen går til Dehnshytten som ligger ved både skov og strand. I April 

har vi Sct. Georgsdag hvor vi mødes om morgenen og  hejser flaget og afgiver 

vores spejderløfte.  I maj kommer den traditionelle Divisionsturnering (som vi 

har vundet de sidste 3 år), vi skal til Bakkebølle strand og kæmpe med andre 

mikroer i vores spejderferdighedder.  Og i Juni skal vi prøve om Mikroer kan 

ligge i telt og det er vi næsten sikre på de kan (vi har jo nogle dygtige og modi-

ge Mikroer). 

 

Spejderhilsen Anders og Christina. 

 

Program: 

16/3 Forberedelse til Gruppetur 

21-22/3 Gruppetur 

23/3 Intet møde 

1/4 Fællesmøde (se fællesprogram) 

6/4 Strandtur 

13/4 Påskeferie 

20/4 Skovtur 

23/4 Sct. Georgsdag (se fællesprogram) 

27/4 Forberedelse på Mikro/Mini Divi. 

2/5 Mikro/Mini Divi. 

6/5 Fællesmøde (se fællesprogram) 

11/5 Fisketur ved roklubben. 

18/5 Skovtur 

25/5 Strandtur 

1/6 Pinseferie 

8/6 Forberedelse på Telttur 

17/6 Fælles Sommerafslutning 

20-21/6 Telttur med Minierne 

Ps. Husk udetøj der passer til vejret, og meld afbud hvis du ikke kan kom-

me til et møde. 
 

. . 
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Sct. Georgsdag 

Hej Spejdere i 1. Kong Volmer,  
Kong Volmer Søtrop og Sjølund 

 
Vi holder Sct. Georgsdag:  
 

Torsdag d. 23. april 2009 - kl. 06.00 om 
morgenen 
Vi håber, at I kommer og fejrer spejdernes store 
højtidsdag, sammen med alle os andre!  
Vi mødes ved vores flagstang kl. 6. til en lille høj-
tidsstund med gode historier og sang (måske har 
nogen korte bukser på), hvorefter vi spiser morgen-
mad inden vi kører i skole og på arbejde. Vi glæder 
os til at se dig! 
Med venlig spejderhilsen Ledere og bestyrelse fra 

Sjølund Gruppe DDS 
 
 

Side  13  SJØLUND KOKS DDS 
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I uge 8 havde juniorerne og tropsspejderne kollek-

tiv uge i hytten. For de af jer der ikke ved hvad kollektiv uge er, kan vi 

sige at det er der hvor man bor i hytten i en hel uge, og laver lige præcis 

de samme ting som man gør hvis man boede der hjemme. Det vil sige 

tager i skole, på arbejde for dem der skal det. laver lektier, og går til de 

fritidsaktiviteter som man skal til i løbet af sådan en uge. Derudover 

skal der jo også laves mad, gøres rent også videre, fuldstændig ligesom 

at være hjemme.  
Hvis man vil have noget at lave mad af, må man jo også ud og købe ind til det-

te. Og det var en opgave som blev nydt, at få ansvaret for selv at skulle købe 

ind, var bare så sjovt at der somme tider var rift om hvem der skulle dette. 

I ugens løb, blev der også tid til at 

kælke da vi var så heldige at det havde sneet både ugen inden og i selve 

ugen. Dette er altid skægt når man er mange. Derudover var vi også ude 

hos Mette om fredagen, for her var der jo x factor i fjernsynet, og det 

kan man ikke gå glip af selvom man er på spejdertur.  

Om aftenen, når vi skulle sove kunne godt være svær, for når man er 

mange samlet så er det jo rigtig sjovt og ligge og snakke sammen, men 

der er jo også en dag i morgen hvor man skal op og i skole, så før eller 

siden måtte man give op og ligge sig ned på puden og så bare sove. Men 

sådan er det jo altid på en spejdertur.  
Da det så endelig blev fredag kunne man tillade sig at være lidt længere 

oppe, her skulle man jo ikke i skole, så der blev hygget og snakket om 

alle mulige sjove historier, både de lidt sjove indeholdende elefanter, de 

mindre sjove som indeholdt en eller anden form for skade men alle hi-

storie som man havde gemt inde bagved nethinden, fordi det var ting 

man havde oplevet som bare havde sat sig fast. Det var rigtig hyggeligt 

og der blev bare hygget igennem. 
Spejderhilsen Majbritt 

 

En anden ting som også blev nydt var når Julie spillede på sin guitar, eller for-

talte en god godnathistorie, hvor Karen var en eller anden form for ”monster”. 

Det var rigtig sjovt.  Og en rigtig gyser af sin slags.  

Kollektiv uge 
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Miniprogram 

Hej minier 

Så er foråret ved at være her. Vi håber på at lyset snart kommer, så vi 

kan se lidt mere når vi er ude. Vi forsøger at være ude hver gang eller i 

det mindte når vi holder en pause midt i mødet. Derfor er det også 

vigtigt at man lige har tøj med, så man ikke kommer til at fryse. 

Nu skal vi snart på gruppetur med Præstø, hvor meget af turen kommer 

til at handle om Blå Sommer. Det skal nok blive rigtig sjovt. 

På ledersiden er Sascha der ikke længere, da hun ikke kunne få det til at 

hænge sammen, mens Charlotte har taget springet og er flyttet til 

Belgien, hvor hun skal arbejde med opdræt af heste. 

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. Det er meget rart at vide om der kommer 3 eller 10 til mødet 

Spejderhilsen 

Karen og Sidsel 

 

Program: 

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 

20/4 Øve til divisionsturnering 

27/4 Øve til divisionsturnering 

2/5 Mikro-mini divisionsturnering 

4/5 Møde flyttet til 6/5 

6/5 Fællesmøde – vi mødes ved Shelteren i Barmosen 

11/5 Telt 

18/5 Pioner 

25/5 Pioner 

SJØLUND KOKS DDS 

MINI 
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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. 

Det blev bekræftet, at Grupperådsmødet var rettidigt indkaldt. 

 

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 2008 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 

Mette Christiansen orienterede om, at gruppens situation er vendt fra 

at være en gruppe tæt på nedlukning, til at være en gruppe i stor 

fremgang. Gruppen har fået prædikatet: en attraktiv gruppe.  Der er 

kommet mange nye spejdere og en række nye ledere. 

 

Gruppens røde tråd er at være ’en gruppe i bevægelse’.  Der vil blive 

fokuseret på at uddanne spejderne til større selvstændighed under 

vejledning af den enkelte leder og i takt med spejdernes alder. 

 

Gruppen har valgt at få udstedt børneattester på alle ledere én gang om 

året. 

 

6. Budget 2009 - 2012 

Budgettet for 2009 og de efterfølgende 3 år blev præsenteret. 

Budgettet for 2009 blev endeligt godkendt (2. godkendelse). 

Budgettet for 2010 blev ligeledes godkendt (1. godkendelse).  

 Referat fra grupperådsmøde 
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Referat fra gruppestyrel-

sesmøde 

1. Valg af mødeleder og referent  

Ole og Mette 

2. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde 

Godkendt med tilrettelser i regler og retningslinier der ligger som bilag til sidste 

møde 

3. Orientering fra Kasserer 

Gennemgang af regnskab. Årets resultat: + 14.859,66 kr.  

Budget: tilrettet efter diverse nye oplysninger om planer med budgetteret under-

skud og uændret kontingent. 

4. Orientering fra lederne 

Mikro: fællesarrangementer med minierne. Overnatningstur i telt for at forberede 

de store mikroer på BS. Arbejder med 1. hjælp. Mikroer søges. Der er 7 mikroer. 

Mini: 10 spejdere. Charlotte er kommet til som leder. Videotur i februar. Klargø-

ring til BS den 13. – 14.6. Samarbejde/konkurrence med/mod Kong Volmer minier. 

De kan vinde et trofæ.  

Junior: de er 6 spejdere. November blev brugt på julemøder og stjernetid. Alle 

tager med på træf. Kollektiv uge: i uge 9 sammen med troppen.  

Trop: 3½ spejder og HH fungerer fint. FØANTOPE i weekenden.  

Senior: 10 (3 registrerede) Tematur i marts 6. – 8.3 for NETOP 3.   

5. Kommende arrangementer internt: Grupperådsmøde 

      Deadline for beretninger: 26.1 på ledermødet.  

Indkøb til brød/drikke: Christina P. og Ole  

Dagsorden: tilrettet 

Helle vil gerne trække sig fra bestyrelsesarbejdet. Lone vil gerne stille op til for-

mandsposten.  

Deadline for at spørge nye forældre: 26.1 (ansvarlige: Christina og Lone) 

Beretning: Lone og Helle skriver 

Tænkedag: Christina E beder sin Far fortælle om Cuba. 

6. Kommende arrangementer eksternt: opfølgning på Blå sommer tilmel-

ding. 

Endelig tilmeldingsseddel udkommer i uge 6, skal afleveres senest den 24.2. Grup-

petur den 21. – 22. marts er fælles med Præstø.  

7. Vedligehold:  

Vi efterlyser forældre til projekt maling af hytten i eftersommeren, f.eks. 29. – 30.8 

og den 5. – 6.9. Hytten skal fortsat være almuerød. Renovation: Ole gør noget! 

8. Udvikling: herunder orientering fra møde i divisionen om de attraktive grup-

per og HHs projekt med ledergruppen: Sikkerhedsveste undersøges videre af 

Ole og Christina. 

9. Næste møde: 30.3 kl. 20 

10. Evt. ”Der kom en kommentar fra inventaret.” 

 

 

SJØLUND KOKS DDS Side  11   
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BLÅ SOMMER 

      
Temaer for lejren 

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

aldre 

Børneattester 

Alle hjælpere over 15 år, der deltager på Blå Sommer, skal udfylde en sær-

skilt børneattest. Man er ikke tilmeldt lejren før børneattesten er godkendt. 

Der er link til børneattesten på tilmeldingsformularen. 

Aktiviteter                             

Der kommer til at foregå flere forskellige slags aktiviteter på Blå Sommer. 

Nogle af dem har navne som Sign-in, Drop-in, Zap-in og Sus.  

 

Fokusområder 

Der er mange emner i spil på lejren, men der er særligt fokus på to områ-

der:Øget opmærksomhed på natur og miljøhensyn.Udvikling af profil for 

spejderarbejdet. 

Mad 

Der arbejdes på at effektivisere kørsel og omladning, så der kan spares 

uden at det går ud over kvaliteten. 

Der tilbydes råvarer som kan bruges til flere forskellige retter. 

Der vil komme en kogebog på hjemmesiden. 

Der vil være et supermarked i lejren til yderligere indkøb. 

Der vil være mulighed for at få proviant med særligt allergi- og religionhensyn 

SJØLUND KOKS DDS Side   10   
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Side 7 

Kontingentet fastholdes på 370 kr./halvår. 

 

7. Fastsættelse af antallet af bestyrelsesmedlemmer 

Det blev besluttet at antallet af bestyrelsesmedlemmer skal være iht. 

§17.2 og modellen 3+3+3, dvs. 3 forældre, 3 unge og 3 ledere. 

 

8. Valg til bestyrelsen 

Forældre: Kasserer Ole Hadsbjerg blev genvalgt til en ny to-årig 

periode. 

Helle Jacobsen ønskede at udtræde af bestyrelsen efter 1 år.   

Lone Andersen blev valgt for en et-årig periode til formandsposten. 

Monica Peters blev valgt for en to-årig periode. 

Unge: Sidsel Petersen blev valgt for en to-årig periode i 2008 

Maibritt Olsen blev valgt for en to-årig periode i 2008 

Charlotte Højby Jensen blev valgt for en to-årig periode. 

Ledere: Anders Christensen blev genvalgt for en ny to-årig periode. 

Mette Christiansen blev valgt for en to-årig periode i 2008. 

Christina Elsborg blev valgt for en to-årig periode i 2008. 

 

Hytte- og materialeudvalg:  

Vi mangler en forældre til denne post.  Har du noget tid, som du godt 

vil bruge på vore spejdere, hører Mette Christiansen meget gerne fra 

dig.  Evt. kan flere dele posten. 

 

Indtjeningsudvalget: Anders Christensen og Nanna Popp genvalgt.  

Som bekendt er der på kuverterne til lotteriet angivet et sted, hvor 

gevinsterne kan afhentes.  Det mangler vi i 2009.  Det kan fx være en 

forretning eller et kontor i Vordingborg, hvor gevinsterne kan afhentes 

fra slut maj til 31. august.  Belønningen er gratis reklame, idet man får 

firmanavnet trykt på de 1250 kuverter. 

 

Ledergruppeudvalg: Alle ledere. 

 

9. Valg af 2 medlemmer til korpsrådet 

Sidsel Petersen og Ole Hadsbjerg blev valgt.  

 

 

 

SJØLUND KOKS DDS 

Referat fra grupperådsmøde 
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Referat fra grupperådsmøde 

10. Valg af 5 medlemmer til divisionsrådet 

Maibritt Olsen, Christina Elsvor, Lone Andersen,  Anders Christensen 

og Mette Christiansen og blev valgt. 

 

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 

Blå Sommer. Der er tilmeldt 35 spejdere og ledere i alt fra Vordingborg, 

og der vil kunne søges tilskud til den enkelte spejder via Sct. Georg 

Gilderne.  En evt. ansøgning om støtte skal gå via spejderlederne.  Blå 

Sommer vil blive afholdt under overskriften: Blå Energi 

 

I august 2009 planlægges en grundig gennemgang af hytten ude og 

inde, hvorfor der opfordres til, at forældre og spejdere meldte sig hertil 

– alle hjælpende hænder vil blive budt velkomne.  Der vil komme nær-

mere info om dato. 

 

Spejderne blev endnu gang rost for den flotte indsats til økseløbet, 

hvor de valgt alt, hvad der var muligt. 

 

13. Evt. 

 

Ole takkede lederne og bestyrelsen for årets arbejde og Helle Jacobsen 

for hendes år som formand. 

 

Herefter sluttede Grupperådsmødet, som efter indtagelsen af lækkert 

selvsmurt smørrebrød gik over i Tænkedag, hvor journalist Torsten 

Elsvor berettede om ’billeder på nethinden’ om oplevelser, som havde 

gjort uudsletteligt indtryk på ham.  En spændende beretning om mu-

rens fald set fra DDR, Albanien og Rejser til Rusland 
 

 

Jesper Popp  Helle Jacobsen 

Dirigent     Grupperådsformand 
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BLÅ SOMMER 

Status på Sjølunds tilmelding: 

Vi er 31 spejdere og ledere tilmeldt til Blå Sommer. 
Præstø og 1st Insch Scout Troop: 

Vi skal bo på samme matrikel som Præstø og en 
skotsk gruppe der går med kilt! 
Beskrivelse af en stor lejr 

En stor lejr er og fungerer som en stor by. Dog med 
fælles toiletter og madudlevering på bestemte tider, 
hvilket kan give kødannelse og associationer til krise-

tider. Som spejder i en gruppe følges man rundt til ak-
tiviteter og arrangementer, nogle gange hele gruppen, 

eller hele gruppen + Præstø og de skotske spejdere og 
nogle gange bare f.eks. minier sammen. Et eksempel 
på, hvornår alle følges er til fælles åbning og afslut-

ning. Undervejs bygges der så en stemning op om-
kring den enkelte spejder som går på at jeg er spejder 

og det er der også mange andre der er . VI HAR NO-
GET TIL FÆLLES. Et eksempel på, hvornår man bare 
går to eller en patrulje af sted, kunne være toiletbesøg 

eller besøg på en aktivitet eller en shoppingtur. På lej-
ren er der brandvagter, teknikfolk, førstehjælpsfolk 
m.flere. Der er 5 underlejre og da vi skal bo i STOR-

BYEN, vil alle vejnavne, torve og samlingspunkter i 
denne underlejr relatere til en storby. Dette ved vi me-

re om efter den 28.3 hvor vi ledere skal til forlejr på 
BS. På vores egen lille lejr (de 3 grupper i fællesskab) 
skal vi selvfølgelig bo med telte, flagstang, køkken-

bord, bålpladser, madtelt, ledertelt, m.m. Det eneste 
der ligger udenfor i fælleskabet er toiletterne. Som på 
et kollegium hvor toilettet ligger ude på gangen.  
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