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Sjølund Koks 
nr. 84 
15. årgang 

oktober 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 har malet vores  
Hytte! TUSIND TAK 
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DEADLINE 

Indlæg sendes til gruppeleder Mette Christiansen på  

mette@nyraad.net senest d. 24. november 2009 

 

 

SMÅ HURTIGE til Sjølund Koks læsere 

.Mange, mange tak til Freias forældre som har malet vo-

res hytte! Nu står julemærkesalget snart for døren og 

jeg vil opfordre alle til at deltage som minimum en dag, 

meget gerne flere dage! Lørdagen der følger efter ef-

terårsferien står på gensyn med Præstø —i Præstø, se 

venligst side 4 og husk tilmelding! Se også troppens flot-

te indlæg om BS på side 10 og 11. Tak for den gode op-

bakning til alle forældre. 

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 

 

Oktober: 
24.10: gensyn med Præstø —se side 4   

 

November: 
14.11: Julemærkesalg 

22.11: julemærkesalg 

29.11: julemærkesalg 

30.11: Fælles juleafslutning                     

                             

Mandag den 30.11: fælles juleafslutning for alle spejdere 

med familier 
Pris= 50 kr. pr. familie 

Juleafslutning: 30.11 kl. 18 til 20 med bål og stemning. 
 Suppe, pølser og brød 
 Juledekorationer 
 Lysestøbning 
 Havregrynskugler 
 Klippe/klistre 

                             

2010:  

11.01: spejderstart 

18.01: bestyrelsesmøde  

25.01: forældrekaffe 

24.02: grupperådsmøde  

Uge 11: senior til Skotland 

 

11.01. 2010: fælles spejderstart for alle spejdere ved 

hytten kl. 18 til 20—Temaet er nytårskur med 

fortællinger. 
 

Spejderhilsen Ledere og Bestyrelse 

 

SJØLUND KOKS DDS 

Fælles program 
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SJØLUND KOKS DDS Side 4 

Blå sommer gensyn 

 

. . 

BLÅ SOMMER var en superlejr!!!   
• Vi sparede på CO2’en på lejren, men havde jo lovet at træer, så vi 

kunne være helt CO2 neutrale…I maj måned var det for tørt – nu er 

det atter  tid til, med spaden og træer i hånden at gå til Kernehuset, 

hvor vi i maj mærkede området af, hvor vi skal plante. 

• Vi fik mange oplevelser på Blå Sommer, nogen tog billeder – andre 

gjorde ikke. Vi skal også se billeder. 

 
NU ER DET TID TIL GENSYN: 

Sjølund Gruppes og Præstø Gruppes spejdere og forældre inviteres 

til plante træer og mindes Blå Sommer med alle vores billeder d. 

24. oktober kl. 10 – 15 på Abildhøjskolen i Præstø. 

 Alle spejderne er naturligvis velkomne. Billedseancen er måske sjovest 

for de der har deltaget i Blå Sommer.  

 

Program: 

Vi starter dagen med at mødes ved Abildhøjskolen. Derfra går vi til 

Kernehuset og plante træer. Medbring gerne en termokande med varmt 

at drikke, så tager vi formiddagskaffen på skovturen. 

Når vi kommer tilbage sætter vi sammen frokost på bordet, og ef-

ter frokostspisning ser vi billeder. 

 

Rent praktisk: 

Om billeder: Vi har en projektor til rådighed, så medbring billeder på 

USB eller DVD. 

Om frokost: Medbring tallerken, krus og spisebestik. Voksne betaler 

15 kr. ved ankomst, 

Husk tilmelding, så der er mad nok til alle. 

 
Spejderhilsen 

Lederne i Sjølund og Præstø Grupper 

 

Tilmeld senest d. 22. oktober til din leder – gerne på mail: 

mette@nyraad.net  
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TROP 

Blå sommer 2009 

 

Afslutningsceremonien var sikkert rigtig god, men derfra hvor vi 

sad, kunne man hverken se eller høre noget. Det eneste vi kunne 

høre var ”Hej Matematik” og det var nu ok. Den anden sidste dag 

om natten skulle skotterne af sted med bus til Esbjerg hvor de der-

fra sejlede hjem. Det var en lidt trist afsked men vi har stadig kon-

takt til hinanden. Vores tur hjem var ikke just bedre end turen der-

ned men vi fik da sovet lidt da vi endelig fik ro. Da vi kom hjem 

gik vi direkte i seng og sov længe, for i alle de ni dage havde vi 

ikke fået særlig meget søvn.  

Mange spejderhilsner Karen, Stine og Julie<3           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stemningsbillede fra Blå Sommer: 

Vores meget flotte flagstang og Peter og Martin fra Præstø. 

SJØLUND KOKS DDS Side  11   
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TROP 

Blå sommer 2009 

 

Vi startede på Vordingborg station, onsdag d. 15 juli 2009. Togtu-

ren var varm det første stykke tid, fordi airconditionen var i styk-

ker, og i Roskilde måtte vi vente i over en halv time, uden tilladel-

se til at gå på toilettet, på perronen, fordi en meget egoistisk per-

son , med personlige problemer, havde besluttet at ende sit live 

foran et af togene. Da vi endelig ankom til Kliplev, efter en lang, 

lang togtur, skulle vi gå 3 km, men heldigvis uden vores tasker i 

dejligt solskin. Hele vejen fra stationen til lejren var der en slange 

af spejdere. Da vi kom til lejren var der kæmpe kaos fordi alle 

skulle finde deres lejrplads.                                          På vores lejr 

var teltene allerede sat op, skønt by the way, så vi pakkede lidt ud 

og gik hurtigt i gang med at lave køkkenbord og bålplads. Vi boe-

de i storbyen og havde udsigt til en flot skyline som nogen havde 

sat lege tyve meter fra vores lejr.               Vi byggede og byggede 

og til sidst så det faktisk ret flot ud. Vi hyggede og snakkede og så 

kom skotterne endelig. Det havde vi glædet os til rigtig længe, og 

de var også rigtig flinke. De næste mange dage snakkede vi rigtig 

meget med dem og vi blev rigtig gode venner. Åbnings ceremoni-

en var super flot og vi havde det rigtig sjovt.   Vi lavede rigtig 

mange sjove ting som handlede som omhandlede lejrens tema, 
men vi lavede også andre ting såsom at sminke sår, ordne fødder 

(for det trængte de til) og så tog vi en masse morfar’er. Nogle af 

dagene var det varmt og andre af dagene var det køligere og så 

regnede det sågar også en enkelt gang eller to. Toiletterne var fak-

tisk helt fine men badene var lidt dårligere. Vandet var koldt og så 

var der kun noget tyndt stof der skilte drenge badene og pige ba-

dene så man kunne næsten kigge igennem. Der var dog også nogle 

varme bade som kostede 20 kr. men de var helt fine og det var 

meget dejligt med et varmt bad en gang imellem.  

SJØLUND KOKS DDS Side   10   
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Side 5 

 
Hej Mikroer og Forældre 

 

Efteråret er godt i gang, og alt går bedre end håbet, vi har haft en god forældre 

opbakning og så har Casper der selv var Mikro for 6 år siden, og som nu er 

Tropsspejder i Kong Volmer, tilbudt at være Assistent, det er vi rigtig glade for 

og han har allerede været en stor hjælp. 

Det som vi nu ser frem til er Mikro/Minitræffet den 30-31. Oktober, det foregår 

på Vintersbølle skole og vi skal her udfordres i alle vores sanser. 

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

 

Spejderhilsen Anders, Christina og Casper. 

 

Efterårsmørket har dog igen overrasket mig (Anders), jeg har derfor lavet nogle 

små justeringer til programmet: 

 

19/10 Mad over Bål ved hytten 

24/10 Fællesmøde med Præstø gruppe 

26/10 Skovtur Kirkeskoven 

30-31/10 Mikro/Mini Træf 

2/11 Lygtetur i Vintersbølle skov, Husk Lygter! 

9/11 Mad over bål/Klimamærke 

14/11 Julemærkesalg 

16/11 Mad over bål/Klimamærke 

22/11 julemærkesalg 

23/11 Mad over bål/Klimamærke 

29/11 Julemærkesalg  

30/11 Fælles Juleafslutning 

 

Husk tøj der passer til vejret da vi næsten altid er 

ude, og meld afbud hvis i ikke kan komme.  

SJØLUND KOKS DDS 

Mikro program: 
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Hej minier 

 

Så er det jo nærmest vinter! Det er allerede begyndt at være 

enormt mørkt om aftenen, men det er jo også hyggeligt når man 

kan sidde i stearinlysets skær.  

Vi fortsætter vores samarbejde med drengene og skal hygge os 

med forskellige ting.  

Husk at vi også har en hjemmeside, hvor man kan følge med i 

billeder og andet godt. www.vordingborgspejderne.dk  

 

Tøj til at være ude hver gang er et must!  

Hvis man ikke kommer er det altid rart med et afbud, bare på 

mobilen 28 78 32 45 

 

Spejderhilsen  

 

Karen og Sidsel 

 

19/10 Forløb med natur 

24/10 Gensyn med Præstø og plante træer 

26/10 Forløb med natur 

30/10-31/10 Mikro-minitræf, invitation følger senere. 

2/11Vi skal finde de der verdenshjørner 

9/11 Vi skal lave hemmelig skrift og koder 

14/11 Julemærker 

16/11Temmelig hemmeligt 

22/11 Julemærker 

23/11 Temmelig hemmeligt 

29/11 Julemærker 

30/11 Fælles juleafslutning i gruppen  

 MINI 
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TROP 

 

  
Vores program: 
 
Uge 42: efterårsferie 

21/10 - Vi drypper starinlys 
24.10: gensyn med Præstø  

28/10 - Vi laver starinlysene færdigt, og begynder 

på vores vulkan 
04/11 - Vi laver vores vulkan 
6.—8. november: Scout College (spejdertræf)  

11/11 - Vi laver bolcer 

14.11: Julemærkesalg 
18/11 - Laver vi et forsøg om drivhus effecten 

22.11: julemærkesalg 
25/11 - Bager vi julesmåkager 
29.11: julemærkesalg 
30.11: fælles juleafslutning for alle spejdere med familier 
 

  

-Stine Popp 
 

SJØLUND KOKS DDS Side 9 
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JUNIOR og hyttemaling 

 

      

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

re ude, da vi let kan finde på små indslag igennem mødet. Hvis 

vi synes vejret passer til noget specielt. Husk også at melde af-

bud, 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 vores 

møde starter klokken 18.15 til 20.15, undtagen de dage hvor der i 

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

 

 

Stor spejderhilsen Leila og Majbritt 

 

Hyttemaling 
 

Som I sikkert har set er vores hytte blevet malet.  

 

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

Freia Forsberg’s forældre Merete og Bjørn har sørget for at hytten 

er blevet malet. 

Det er bare så flot!  

Tusind tak. 

 
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 8 
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Side 7 

 Hej junior 
Aller først vil jeg gerne sige velkommen til Leila som har lovet og 

hjælpe os lidt. Det er rigtig dejligt.  

Dernæst har vi jo haft oprykning, og jeg vil derfor også gerne sige 

velkommen til Katrine(Bom) som er rykket op til os fra minierne, 

det er jo også super skønt.  

Vi har også fået en ny spejder i Helene også rigtig stor 

velkommen til dig.  

Med så mange spejdere som vi er nu har vi mulighed for at dele os 

op i 2 patruljer, og det giver os lidt forskellige muligheder 

fremover, som vi jo fælles kan snakke lidt om.  

 

Da vi jo endnu ikke har lagt de helt store planer i forhold til hvad 

vi skal i den nærmeste fremtid, så ser vores program sådan ud 

indtil videre.  

  
     14 oktober: efterårsferie 

     21 oktober. Vi planlægger, og kører et par race. 

     24. oktober: gensyn med Præstø gruppe hvor vi bl.a. ser på billeder.  

     28. oktober: vi ser på hvad vi har planlagt 

     4. november: vi laver julegaver. (hemmeligt for forældre) 

    11. november vi fortsætter på julegaverne(stadig hemmeligt for 

forældre) 

    14.november: julemærkesalg 

    18 november: igen julegaver(og igen hemmeligt for forældre) 

    22. november: julemærkesalg  

    25 november: Vi spiser pebernødder, rafler om gaver, og hvad vi 

ellers kan finde på. 

     29. november: julemærkesalg 

      30 november: fælles juleafslutning med forældre og søskende. og             

starter kl. 18   

  

   

SJØLUND KOKS DDS 

JUNIOR 


