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Sjølund Koks 
nr. 83 
15. årgang 

september 2009 

 

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

 www. vordingborgspejderne.dk   

 
Tak til Freias forældre!  
De sørger for at vores  
hytte bliver malet! 
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DEADLINE 

Indlæg sendes til gruppeleder Mette Christiansen på  

mette@nyraad.net senest d. 5.oktober 2009 

 

 

SMÅ HURTIGE til Sjølund Koks læsere 

Tak for en fantastisk sommer— en supergod Blå Sommer, så 

vidt jeg kunne fornemme både for os i vores lille gruppe på 90 

spejdere (Præstø og Skotter og os) og generelt i den samlede 

lejr. I må vente på et større indlæg til næste nummer. Vi er 

nu i gang igen, og hvis nogen har tid og lyst til at hjælpe os 

som hjælpeledere så er I velkomne, for vi har mange friske 

spejdere. Mange, mange tak til Freias forældre som vil 

male vores hytte! 

Spejderhilsen Mette  

Gruppeleder i den attraktive gruppe Sjølund DDS  
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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 
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  
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 

Adresseliste 
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Side 3 

 

 
September: 
02.09: PR arrangement ved hytten 
04.09: Vi deltager i Nyråd Sportsnat 
12.—til 13. september: Økseløb—se særskilt invitation 
 
21.09: Oprykning ved Dehnshytten, Strandgårdsvej i 
Bakkebølle (følg skiltene)  kl. 18—20 
Vi mødes derude —husk tøj så I kan være udenfor! 
Det er for alle spejdere i gruppen.  
 
Oktober: 
03.10: Natløb for de store spejdere 
05.10: fællesmøde for alle spejdere ved hytten kl. 18—
20– Tema: roelygter  
Uge 42: efterårsferie 
24.10: gensyn med Præstø  
 
November: 
Julemærkesalg (datoer kommer senere)  
30.11: fælles juleafslutning for alle spejdere med familier 

 

 

Spejderhilsen Ledere og Bestyrelse 

 

 

 
 

 
 

 

SJØLUND KOKS DDS 

Fælles program 
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SJØLUND KOKS DDS Side 4 

MIKRO 

 

. . 

Hej Mikroer og Forældre 

 

Så er Efterårssæsonen startet og vi har glædet os rigtig meget, vi 

har derfor lavet et knaldgodt program, hvor vi har sat høje mål, og 

vi er helt sikre på at vi både kan klare det og have det rigtig sjovt 

samtidigt, vi har jo nogle fantastiske Mikroer og en god forældre 

gruppe der støtter os op. 

Vi starter med Økseløbet der i år skal foregå på Møn, her forven-

ter vi at få en masse gode oplevelser og måske nogle præmier. 

Den 21/9 er der Oprykning i gruppen her skal vi sige farvel til de 

gamle Mikroer der nu skal være Minier. 

I løbet af Efteråret Skal vi tage tre mærker Naturmærket, Klima-

mærket og Udelivmærket, for at få Naturmærket skal vi løse op-

gaver ved Vintersbølle skov og strand, og her mødes vi ved Natur-

lejrpladsen. Klimamærket og Udelivsmærket tager vi både i sko-

ven og hjemme ved hytten i november, hvis vejret er godt laver vi 

bålmad ved hytten. 

Den 9-10/10 Har vi overnatning ved Hytten med sjov og hygge.  

Lørdag den 24/10 skal vi mødes Præstø gruppe som vi boede sam-

men med på Blå Sommer. 

Den 30-31/10 har vi Divisionens Mikro/Mini træf hvor vi mødes 

med nye og gamle venner fra Sydsjælland og Møn. 

Og den 30. November slutter vi året af med Julehygge. 

 

Spejderhilsen Anders og Christina 

 

 

Husk tøj der passer til vejret da vi næsten altid er ude, og 

meld afbud hvis i ikke kan komme.  
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SENIOR 

 

  

Hej Valdes Guldgæs! 

 

Så er vi tilbage. Tilbage efter en sommerlejr, hvor vi fik prøvet 

lidt af hvert.  

Nogle var ude for at blive powerkvinder, og nogle prøvede at bli-

ve rigtige mænd - Vi overlevede seniordøgnet, der udsatte os for 

lidt af hvert! Vi fik nogle gode venner, i de skotter vi tog med os 

rundt, og fik snakket med alle mennesker omkring os.  

Her i efteråret er missionen at strukturere vores møder lidt mere - 

sætte os nogle flere mål og gennemføre disse! Entertainment Sy-

stem 2.0 skal bygges, gensynstur skal planlægges, trøjer skal tryk-

kes og meget mere..  

Ser frem til en hyggelig tid!  

 

Valdehilsner  

- En Guldgås!  

 

 

 

SJØLUND KOKS DDS Side  11   
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TROP 

     Hej Piger 

Vel mødt efter en lang sommer med masser af oplevelser, Blå Som-

mer, forhåbentlig lidt sommerferie, sol, strand og regn. I— vi er til-

bage og 75 % af jer er startet i ny skole, så I har travlt med at snakke 

om alt det nye og om hvordan det nu går og det er spændende osv. 

På sidste møde havde I så travlt med snak at jeg næsten ikke så jer 

for døren var lukket og Økseløbet har I slet ikke tid til i år. Det er 

smadder ærgerligt men sådan er nu det. 

Vi har pga. ovenstående ikke snakket program endnu, så derfor har 

jeg bare indsat vores fælles program. Derudover mødes vi hver ons-

dag kl. 18.15 til 20.15 

Spejderhilsen Mette 

September: 
02.09: PR arrangement ved hytten 
04.09: Vi deltager i Nyråd Sportsnat 
12.—til 13. september: Økseløb—se særskilt invitation 
 
21.09: Oprykning ved Dehnshytten, Strandgårdsvej i Bakkebøl-
le (følg skiltene)  kl. 18—20 
Vi mødes derude —husk tøj så I kan være udenfor! 
Det er for alle spejdere i gruppen.  
 
Oktober: 
03.10: Natløb for de store spejdere 
05.10: fællesmøde for alle spejdere ved hytten kl. 18—20– Tema: 
roelygter  
Uge 42: efterårsferie 
24.10: gensyn med Præstø  
 
November: 
6.—8. november: Scout College (spejdertræf)  
Julemærkesalg (datoer kommer senere)  
30.11: fælles juleafslutning for alle spejdere med familier 

SJØLUND KOKS DDS Side   10   
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Side 5 

Program: 

 

7/9 Vi forbereder os til Økseløbet 

12/9 Økseløbet på Møn 

14/9 Strandtur til Vintersbølle strand (badetøj må gerne 

medbringes) 

21/9 Oprykning ved Dehnshytten 

28/9 Skovtur til Vintersbølle Skov 

5/10 Fællesmøde – vi skal lave roelygter 

9-10/10 Overnatning ved Hytten 

12/10 Efterårsferie 

19/10 Skovtur Vintersbølle Skov 

24/10 Fællesmøde med Præstø gruppe 

26/10 Mad over Bål 

30-31/10 Mikro/Mini Træf 

2/11 Strandtur til Vintersbølle strand 

9/11 Mad over bål/Klimamærke 

16/11 Mad over bål/Klimamærke 

23/11 Mad over bål/Klimamærke 

30/11 Fælles Juleafslutning 

 

 

SJØLUND KOKS DDS 

Mikro program: 
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Hej minier 

 

Velkommen tilbage, efter en forhåbentlig herlig sommer! Det var skønt 

at tilbringe tid sammen med jer på Blå Sommer, og håber at I alle 

glæder jer til et nyt år.  

Indtil økseløbet skal vi øve os i at være gode til at samarbejde og træne 

vores færdigheder. Derefter følger oprykningen, hvor mange af jer 

rykker op og bliver juniorer. Det skal I bare glæde jer til! Der kommer 

mere ansvar og I skal lære en masse nyt. Til gengæld kommer der 

forhåbentlig en masse nye mikroer op til os. Vi skal nok få en skæg tid 

sammen. Hos minierne hygger vi med hinanden - vi lærer at arbejde 

mere i patruljer, hvor vi også skal prøve at lære hinanden nye ting. Vi 

glæder os i hvert fald.  

 

Husk altid at have tøj på til at være ude, og meld afbud hvis I ikke 

kommer ( gerne på sms) 

 

Spejderhilsen  

 

Karen og Sidsel 

 

Programmet indtil november bliver således:  

31/8 Forberedelse til økseløbet, sammen med Kong Volmer 

2/9 Har gruppen PR-arrangement, se andetsteds i bladet 

7/9 Forberedelse til økseløbet 

12-13/9 Økseløb 

14/9 Bålhygge og farvel til de gamle minier 

21/9 Oprykning ved Dehnshytten 

28/9 Velkommen til de nye minier og knivbevis 

5/10 Fællesmøde 

12/10 Efterårsferie 

19/10 Forløb med natur 

26/10 Forløb med natur 

31/10-1/11 Mikro-minitræf, invitation følger senere.  

 MINI 
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HYTTEMALING og TAK 

 

 Hyttemaling 

 

Som I sikkert har set er vores hytte ved at blive ordnet, den bliver 

renset af og malet så den igen vil være vores flotte spejderhytte. 

 

Vi bad før sommerferien om jeres hjælp til maling af hytten, men 

Freia Forsberg’s forældre Merete og Bjørn har tilbudt os at sørge 

for at hytten bliver malet. 

Det er bare så flot!  

Vi kan ikke takke jer for meget. 

 

Vi vil dog stadig gerne have jer forældre til at hjælpe med at male, 

det bliver med at få malet spejderhytten indenfor, der vil komme 

nærmere om dette arrangement. 

 

Bestyrelsen. 

 

 

SJØLUND KOKS DDS Side 9 
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JUNIOR PROGRAM 

 

Vores program ser ud som følger ind til videre.  

  

      2. september.: PR møde. Vi starter kl. 18. (evt. får vi tid til at 

lave lidt figurer) 

      9 september.: vi laver figurer(foropgave til økseløb) og gør 

klar til økseløbet 

     12-13 september: økseløb på Møn 

     16 september: vi rydder op fra økseløb, og hygger samt plan-

lægger 

     21 september: oprykning, kom glad og hver med ved 

Dehnshytten 

     15 april:  vi bygger lidt videre 

     30 september: vi bygger A buk og laver race.  

       5 oktober. Vi har fællesmøde og starter kl. 18 

     14 oktober: efterårsferie 

     21 oktober. Vi ser på hvad vi har lagt af planer 

 

Til sidst vil jeg sige at i skal huske og have tøj, med så vi kan 

være ude, da jeg let kan finde på små indslag igennem mødet, 

hvis jeg 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. Og til sidst husk at vo-

res møde starter klokken 18.15 til 20.15, undtagen de dage hvor 

der i programmet står kl. 18, pga. fællesmøder med mere.  

 

 

Stor spejderhilsen Majbritt 
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Side 7 

Hej junior 
 

Velkommen tilbage fra sommerferien. Jeg håber i har nyt ferien 

rigtig meget, og har fået ladet op til en ny omgang spejder.  

I sommerens løb har vi været på Blå Sommer, og det var jo 

smadder hyggeligt, nogen fik taget friendsaward mærket, og der 

blev også tid til miljømærket. Så det var jo bare super. Foruden 

det boede vi sammen med skotterne som det så ud til i fik ganske 

meget ud af. I fik da i hvert fald snakket lidt engelsk nogen af jer. 

Derudover var Trine også så uheldig at forstuve sin fod under 

turen, men det skulle ikke stoppe hende i at blive og være med. 

Rigtig flot klaret Trine. Jeg håber i alle nød turen rigtig meget. 

Men, men vi skal jo også til og i gang, allerede nu har vi et 

Økseløb der venter forude, og det skal nok komme til at gå godt.  

 

Jeg vi også gerne informere om at Christina E, som har været med 

leder hos os har valgt at stoppe, pga. nyt job i KBH, og derfor har 

valgt at bruge tiden på Amalie i stedet, fuldstændigt forståeligt. Vi 

vil bare alle leder som juniorer gerne sige held og lykke til dig. Vi 

ser dig jo nok engang imellem stadigvæk.  

 

 

Vores program ser ud som følger ind til videre. —næste side  

  

              

 

 

 

      

 

SJØLUND KOKS DDS 

JUNIOR 


