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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. 82 
15. årgang 

juni 2009 

 

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

 Vi har fået hjemmeside,  

følg venligst med på  

www. vordingborgspejderne.dk   
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DEADLINE 

Indlæg sendes til gruppeleder Mette Christiansen på  

mette@nyraad.net senest d. 12. august 2009 

 

 

SMÅ HURTIGE til Sjølund Koks læsere  

Jeg siger tusind tak til bestyrelsen der har indstillet 

mig til kommunens fritidsleder pris. Tak til ledere og 

forældre. Det var et fantastisk flot skrift I havde 

fremsendt. Mange tak! 

Blå Sommer venter og vi er langt med planlægningen. 

Vi bliver ca. 90 i vores lille underlejr med Præstø og 

Skotter. Det er da spændende. God sommer! 

 

Spejderhilsen Mette  

Gruppeleder i den attraktive gruppe Sjølund DDS  
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Sådan skal vi bo i Storbyen 

Fra hjemmesiden 

Hej grupper i storbyen 

Her på siden ligger informationer om jeres klynger, samt anden information 

omkring det at bo i Storyen. 

Her er kort over Storbyen med arealer på. 

Bemærk at klynge 309 bliver ca. 375 m2 mindre - og klynge 310 ca. 375 

m2 større : Arealkort 

I skal være opmærksom på at da der stadigvæk rettes på antallet af deltage-

re, så kan vi risikere at skulle flytte nogle af klyngerne. Alle grupper bliver i 

deres klynge nu. 

På dette link kan du se hvem som bor i hvilke klynger: Klyngeliste 

På dette link kan du se hvordan klyngerne er placeret: Klyngekort 

På dette link kan du se klynge oplægget som blev delt ud d. 28.marts 

Vi har fået en Ide omkring mobil oplader kasse. Om I vil bruge den er op til 

jer. Man kan få kassen opladet og det vil tage et par timer pr. kasse. Hvis 

der er mange kasser samtidigt kan der være ventetid. Mobilkasse 

 

Operatiom Mærkning 

Da der mistes mange ting på en Blå Sommer, så er der denne gang sat en 

Operation mærkning i gang. Alle skal gerne mærke deres tøj, sådan at hitte-

godkontoret hurtigt og effektivt kan udleverer det du evt. mister. 

Mærkning af tøj kan ske på mange måder, i Sjølund anbefaler vi at skrive (vi 

har tusser)  

dit navn, Sjølund, 314, Storbyen 

SJØLUND KOKS DDS Side  15  

yen 

http://dds.dk/blaasommer/fileadmin/user_upload/Filarkiv/underlejr/Storbyen/Storbyen_2009-03-24.pdf
http://dds.dk/blaasommer/fileadmin/user_upload/Filarkiv/underlejr/Storbyen/klynge_oversigt_030509_webtilrettet.xls
http://dds.dk/blaasommer/fileadmin/user_upload/Filarkiv/underlejr/Storbyen/Storbyen_Bykort_ver_7.jpg
http://dds.dk/blaasommer/fileadmin/user_upload/Filarkiv/underlejr/Storbyen/klyngemoede_290309_oplaeg.doc
http://dds.dk/blaasommer/fileadmin/user_upload/Filarkiv/underlejr/Storbyen/Mobilladekasse.pdf
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Blå Sommer 

     

 

 Jeres gæster har rejst langt og skal måske vænne sig til en helt anden kul-

tur. Giv dem tid. 

 Jeres gæster kan/må ikke nødvendigvis spise alt, hvad I kan finde på at 

lave, og på samme vis er det nok ikke alt hvad de kan finde på at lave, som 

I har lyst til at spise. Laver I mad sammen, må I sætte Jer ind i deres aller-

gier og andre hensyn. 

 Planlægningen af lejrpladsen skal kunne rumme jeres gæster, også selvom 

de f.eks. skal sove i to personers igloo-telte, eller at der skal være en vis 

afstand mellem kønnene, aldersgrupperne, eller mellem lederne og spejder-

ne. Dette koordineres med fordel inden lejren. 

 At der rundt omkring i verden dels er andre standarder for hygiejne, men 

også andre metoder. F.eks. bruger man den ene hånd til mad og den anden 

til toilettet, hvis man er vant til ikke at kunne vaske fingre. Det kan derfor 

være nødvendigt at undervise i brugen af et toilet, som vi bruger i DK. 

 Det i nogle kulturer er ydmygende for autoritetsfigurer at spørge om hjælp, 

især hvis deres spejdere er i nærheden. Så hvis I tror noget vil være en 

hjælp, tilbyd det. 

 

Både for danske og udenlandske spejdere kan det være en udfordring at skulle 

forholde sig til en anden kultur og kommunikere på et andet sprog. Sørg for at 

afsætte tid til at begge grupper internt og på eget sprog kan drøfte, hvordan det 

går. 

Gode råd til venskabsgrupper 
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Side 3 

 

 
17. juni: fælles sommerafslutning for alle spejdere med familier ved 

hytten kl. 18 til 20. Temaet bliver bålmad, syning af Loch Ness 

slange til lejren og snak om Blå Sommer. Kom til hygge og medbring 

spørgsmål, hvis I har nogen så vil vi forsøge at besvare. Medbring 

venligst spisegrej, brugte indkøbsposer til fyld i vores vartegn 

Nessie på sommerlejren og 50 kr. pr. familie som er prisen for 

fællesmad. Vi efterlyser kager til dessert, så medbring venligst! 

Der er ingen tilmelding —vi håber at I alle kommer! 

 

Juli og august: Blå Sommer og mikro sommerlejr 

 

19. august. Fælles start for alle spejdere i Sjølund kl. 18—20 

ved hytten 

 

Vi ønsker alle spejdere og forældre en god sommerferie! 

 

Spejderhilsen Ledere og Bestyrelse 

 

 

 
 

 
 

 

PS:  

SJØLUND KOKS DDS 

Fælles program 
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MIKRO 

 

. . 
 

Hej Mikroer og Forældre 
 

Så er sommeren her, og mandags møderne holder ferie, men vi 

har ikke helt fri endnu vi har vores telttur 20-21. Juni, i Juli er der 

3 Mikroer der tager med os til Blå Sommer, og den 7-8-9. August 

tager vi på Mikrosommerlejr, så det bliver en kanon spejdersom-

mer som vi glæder os  utroligt meget til, og onsdag den 19. Au-

gust starter vi så igen efter ferien. 

Vi ønsker alle en fantastisk sommer 

Spejderhilsen Anders og Christina 

 

Sommer program: 

 

17/6 Fælles sommerafslutning med forældre mm. 

20-21/6 Teltovernatning 

15-19/7 Blå sommer for Mikroer 

7-8-9/8 Mikrosommerlejr 

19/8 Fælles Spejderstart 

 

Husk Solhat og Solcreme. 

Husk send postkort hvis i ikke kan komme. 
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BLÅ SOMMER 

Parkering 

Deltager parkering: 

For de af lejrens deltagere, ledere og hjælpere der ankommer i bil eller egne 

busser, er der indrettet en parkeringsplads ved Søgaard lejren. Se kort.  

Afstanden fra deltagerparkeringen til Stevninghus er ca. 2,5 km. Der er lidt 

langt der ud. Men det er jo kun en gang vi skal frem og tilbage. 

Nærparkeringen: 

I forbindelse med besøgsdagene åbner d. 17. juli en parkeringsplads tættere 

på lejren. 

Her  er en ”engangs” parkeringsafgift på 150 kr. gældende for alle, og den 

påregnes pr. bil eller bus.  Ved køb på forhånd via Blå Sommers hjemme-

side er prisen kun 125 kr.  Motorcykler koster 75 kr. 

Nærparkeringen ligger ca. 1,2 km. fra Stevninghus. 

Hvorfor parkeringsafgift? 

Som bekendt fokuserer vi meget på at minimere lejrens klimabelast-

ning.  Lejrens største CO2 belastning kommer fra transporten af lejrens 

deltagere og besøgende. Vi vil gerne motivere lejrens besøgende til at tage 

toget eller idet mindste at fylde bilerne helt op. Derfor den relativt høje par-

keringsafgift. 

Pengene går delvist til at dække lejrens ekstra udgifter i forbindelse med 

besøgsdagene. Men mest af alt  til, at vi kan lave endnu bedre aktiviteter og 

oplevelser for lejrens deltagere. 

Cykelparkering: 

Cykler kan parkere gratis på nærparkeringen under hele lejrperioden. 

Af og pålæsning: 

Hvis man bare skal læsse af eller samle op, er der under hele lejren indrettet 

et område til dette ved nærparkeringen.  Bilen må dog ikke forlades. 

 

Side  13  SJØLUND KOKS DDS 
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Kommende arrangementer internt:  

Fælles afslutning den 17/6: Estimeret deltagertal: 100. Kartoffelsalat: 

Lone. Råkost: Ole. Bøf: Christina. Kage:vi spørger forældrene.  

  

 Fælles opstart: 19/8. 

  

6.  Kommende arrangementer eksternt: Åbent hus i Præstø den 14/6. 

 Mette kommer og sørger for gave. 

 

7.  Evaluering af forældrekaffe. 

God oplevelse med stort fremmøde. Enighed om at det skal 

være en tilbagevendende begivenhed. Anders kommer med 

forslag til dato i september/oktober. 

 

8.  Referater på hjemmesiden. 

 God ide, men vi censurerer personfølsomme oplysninger. 

 

9.  Googledocs. 

 Sidsel orienterede om muligheden. Vi overvejer. 

 

10.  Vedligehold. 

Ole laver indlæg til Koks og brev til forældrene med varsling af maling af hyt-

ten. 
11.  Udvikling. 

 Det går godt............... 

 

12.  Næste møde 

 14/9 kl. 20.00. Mette medbringer til Hue/vante/chokolade. 

 

13.  Eventuelt.  

 

 

Referat oplæst og godkendt. 

Referat fra gruppebestyrel-

sesmøde den 26. maj 2009 
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Side 5 

Hej minier! 

Så er sommeren over os – solen skinner og det er rigtig dejligt. 

Så længe man husker solcremen! 

I har jo lige været på divisionsturnering og hold da op hvor gik det 

godt! 

Vi fik hevet en 1. og en 4. Plads hjem! 

Vores overnatningstur er lige ved at være om hjørnet, og der håber 

vi jo selvfølgelig at man at jer skal med! 

Vi glæder os til Blå Sommer – for det bliver så sejt! 

 

Hav en herlig sommer – og husk at bade rigtig meget  
Spejderhilsen 

Karen og Sidsel 
 

 

SJØLUND KOKS DDS 

MINI 

Hej derude. 

I forbindelse med Blå Sommer, deltager jeg i en projektleder-

uddannelse. Jeg arbejder sammen med en seniorspejder fra 

Præstø gruppe, og sammen skal vi lave en aktivitetscafé for 

Tropsspejdere. 

I den forbindelse søger vi nogle materialer. Det handler blandt 

andet om noget træ – badeforhæng –jord/naturfarvet stof 

Så hvis I lige har noget i gemmerne – rester af noget, så ville vi 

blive superglade, hvis I ville donere noget til os. Bare gerne 

her til sommerafslutningen. 

Store spejderhilsner fra Sidsel (Sjølund) og Fie (Præstø) 
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Hej Junior 

 

 

Den 1-3 maj var vi jo på divisionsturnering hvor det jo gik ganske 

godt. Vi fik en anden plads i turnout hvilket var super flot. Så 

tillykke med det piger. 

Derudover lykkedes det jer også at få opbygget en lejrplads, og 

lavet noget rigtig god mad over trangia. Hvilket vi er rigtig stolte 

over. 

 

Derudover har vi også været en tur på stranden sammen med 

Præstø gruppe, hvor vi fik spillet lidt rundbold og grillet. Hvilket 

også var smadder hyggeligt. Vi glæder os rigtig meget til at vi kan 

gøre noget lignede igen. Bare ude i Præstø. 

 

Til sidst vil vi gerne ønske jer alle en rigtig god sommerferie, og 

for dem som skal med på Blå sommer så ses vi jo der friske og 

veloplagte.  

 

 

 

Spejder hilsen Christina E og Majbritt 

 JUNIOR 
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Referat fra gruppebestyrel-

sesmøde den 26. maj 2009 

 

Tilstede: Ole, Christina, Sidsel, Majbritt, Monika og Lone. 

 

Afbud fra Anders og Mette. 

 

1.  Valg af mødeleder og referent. 

 Ole og Lone. 

 

2.  Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde. 

 Godkendt. 

 

3.  Orientering fra Kasseren. 

Ole gennemgik regnskabet. Vi kan nok forvente højere indtægter på 

kontingenterne pga flere spejdere (juhu, bravo,dejligt). Aktuelt er der  

ca. 42 betalende medlemmer. 

Vi drøftede muligheden for anvendelse af hævekort på grenkonti. Det 

er ikke en mulighed pt, da kortet er personligt.  

Der er søgt om transport tilskud til Sidsel (der kommer fra Roskilde) 

hos Sct. Georgs Gildet.  

Medlemskontigent for midlertidige seniorer blev drøftet. 

 Ole søger om tilskud til transport til Blå Sommer. 

 Gruppen betaler for seniorernes forlejr. 

 

4.  Orientering fra lederne. 

Micro: 14 spejdere. Sammen med minierne (Sjølund og Kong Volmer) 

på telttur den 20/21. juni. Sommerlejr den 7/9. aug i Nr. Alslev.  

 Mini: 10 spejdere. Vandt Divi-turneringen !!!!  

Junior: 7 spejdere. Arrangement med Præstøspejdere på Ore Strand. 2. 

plads i turn-out i Divi-turneringen.  

 Trop: 3½ spejdere. Pakker til Blå Sommer  

 Klanen: 11 spejdere. Prøver at ordne telte. 

 

 Sidsel mangler træ og stof (brunt/natur) til sin projekt til Blå Sommer. 

 

5.  Kommende arrangementer internt:  

Fælles afslutning den 17/6:  
  

SJØLUND KOKS DDS Side  11   
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BLÅ SOMMER 

      

 

På Blå Sommer har man mulighed for at skaffe nogle mærker til uniformen, 

som normalt ikke er nemme at komme i nærheden af. 

Udover Korpslejrmærket, drejer det sig foreløbig om Friendship Award og Kli-

mamærket. 

 

 

Mærker til uniformen 

SJØLUND KOKS DDS Side   10   
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Side 7 

Hej Piger 

 

Så er ”den” lige rundt om hjørnet — Blå Sommer venter. Det 

betyder: sol og sommer, nye venskaber, træthed og medfølgende 

uvenskab, snak og samtale med vore skotter og med Præstø, 

madlavning over bål, jagt på nye mærker som man kan bytte sig 

til, havregrød i måske regnvejr, mange mennesker på et sted, 

oplevelser for livet, kammeratskab, sjov og ballade, glæde over at 

være spejder sammen med mange andre spejdere osv…. 

 

Jeg ønsker jer alle 4 en rigtig god sommerlejr!  

 

 

Program: 

 

17. juni: fælles afslutning kl. 18—20—husk forældre og en 50’ 

 

19. august: Vi starter igen kl. 18—20 ved hytten 

 

God sommer, piger 

 

Kærlig spejderhilsen 

 

Mette  

SJØLUND KOKS DDS 

TROP 

http://dds.dk/blaasommer/index.php?id=598
http://dds.dk/blaasommer/index.php?id=697
http://dds.dk/blaasommer/index.php?id=697
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SENIOR 

 

 

Hej Seniorer 

 

Nu nærmer vi os Blå Sommer og jeg ved at det for mange af jer er 

årets højdepunkt af forskellige årsager, som f. eks: I er for gamle 

til at deltage som spejdere næste gang, I er en god stor flok denne 

gang og det kan både give sjov og besvær, I er næsten alle 

”gamle” spejdere, I tror I ved hvad det handler om….. 

 

 

Jeg ønsker jer en super god BS— husk at livet og dermed også 

sommerlejre består af både sjov og alvor og det ene er ikke det 

ene uden det andet! Hvordan skulle vi kunne glædes over solskin 

hvis ikke vi kendte til at ligge i telt i regnvejr? Nyd lejren og hav 

tålmodighed med hinanden, med mig og med os alle. God lejr! 

 

Mange kærlige spejderhilsner 

 

Fra jeres gruppeleder Mette 

 

 

Husk: 

 

17. juni: fælles afslutning kl. 18—20 

 

19. august: fælles start kl. 18—20 

SJØLUND KOKS DDS Side 8 
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BLÅ SOMMER 

 

 

Stevninghus, Holmvej 9, Kliplev, 6200 Aabenraa. 

Blå Sommer 2009 finder sted i Sønderjylland på Stevninghus og Holmgaard området herunder Stevninghus Spejdercenter. Områ-

det ligger ved Kliplev, i Sønderjylland. 

Du kan se kort og ruteplan på DDS hjemmeside 

 

Blå Sommer 

Spejderens Navn 

Sjølund Gruppe 

Klynge 314—Storbyen 

6381 Kliplev 

Adresse på Blå Sommer 

Postadresse til os på lejren.  

Vi vil gerne modtage breve og pakker 

SJØLUND KOKS DDS Side 9 


