
1  

 

Sjølund Koks 
nr. 86 
16. årgang 

januar 2010 

 

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

 Følg med på  

www. vordingborgspejderne.dk   

Vi ønsker alle spejdere og 

deres familier et godt nytår! 
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DEADLINE 

Indlæg sendes til gruppeleder Mette Christiansen på  

mette@nyraad.net senest d. 1. marts 2010 

 

 

SMÅ HURTIGE til Sjølund Koks læsere 

 Jeg tror, vi kan bruge flere forældre til bestyrel-

sen og jeg håber meget at I vil melde jer før grup-

perådsmødet! 

 Lederne har ryddet op i denne weekend mens jeg 

har været syg. De er superseje! 

 Vi glæder os alle til et nyt friskt spejderår—

velmødt til jer alle! 

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 
Laila Herskind,  2370 2404 
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.   20 45 44 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    Vakant 
Leder  Anders Christensen, Nyråd Hovedgade 30 D.    25 14 43 88 
Leder Vakant 
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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Januar:                            
11.01: spejderstart  

18.01: bestyrelsesmøde —kun for bestyrelsen 

25.01: forældrekaffe — formand og kasserer inviterer 

til kaffe og snak om vores spejderarbejde.  

Alle forældre er velkomne mellem kl. 19.30 og 20.15 

 

Februar: 

22.02: Fastelavn sammen med Kong Volmer kl. 18—20 

24.02: grupperådsmøde for spejdere og forældre. Dette 

er årets generalforsamling og det er vigtigt at I 

kommer! Dagsorden udsendes i separat blad til alle 

spejdere ultimo januar. 
 

Marts:  
Uge 11: seniorer tager til Skotland 

13.—14. 03: Gruppetur for alle gruppens spejdere til 

Nørre Alslev. Temaet er vist noget farligt noget med 

hekse og andet godtfolk, uha da da……... 
 

Spejderhilsen Ledere og Bestyrelse 

 

 

 

 
 
 

 

SJØLUND KOKS DDS 

Fælles program 2010 
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Mikro 

 

. . 

Hej Mikroer 

Anders og Christina har pga. ferie først et program klar til jer lidt 

senere, men de ønsker jer et rigtigt godt nyt spejderår og husker 

jer på at komme hver mandag kl. 18—20. I får lige en god ide til 

noget, I måske selv kan finde ud at lave hvis I har lyst! 

Mange spejderhilsner fra Mette 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Fugtighedsmåler 

 

Lav din egen måler til at måle luftens fugtighed med 

 

Vejledning: 

Stik et sugerør ind mellem skællene på siden af en 

kogle fra et fyrretræ. Lim sugerøret fast. Sæt et styk-

ke papir på væggen og sæt koglen hen i nærheden. 

Skriv "fugtigt" og "tørt" på papiret. Sugerøret er hø-

jest, når det er fugtigt, og koglen lukker sig sammen. 

Når det er tørt, åbner koglen sig op, så frøene kan 

blive spredt for vinden. Sæt en prik, og skriv dato 

dér, hvor sugerøret er. 

 

Aktivitet: 
Natur Årets gang i naturen 
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Sjølund Gruppe 

Det Danske Spejderkorps 

Regler og retningslinier – januar 2009 

Følgende emner debatteres løbende på ledersamtaler og be-

styrelsesmøder, 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 den-

ne 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 forbin-

delse 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 an 

befaler 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 ledererklæring, giver man også samtidig tilladelse til politiets  

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

lund opdaterer vi årligt vores attester efter grupperådsmødet. Som udgangs 

punkt tjekker vi også vores hjælpere. 

 

Fritidsulykkesforsikring 

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

egen fritids ulykkes-forsikring der skal dække hvis der sker uheld. 
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DDS vision 2020 
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Vi har et fælles spejderarbejde i Danmark 

 Der er et stærkt samarbejde mellem spejderne i Danmark, 

som fremmer aktiviteter for spejdere, synlighed, højtprofile-
ret lederuddannelse og netværk. Spejdernes organisering 
er åben og gennemsigtig. 

 Bevægelsen har en strategisk ledelse, der sikrer udvikling 

af mål og metode, så spejderarbejdet forbliver aktuelt og 
attraktivt. 

 Børn og unge engagerer sig og har indflydelse i bevægel-

sens demokratiske beslutningsproces. 

  

Spejd bidrager til samfundets udvikling 

 Spejderne har i fællesskab påtaget sig at bidrage til samfundets 

udvikling – lokalt og globalt. Vi bygger bro mellem kulturer og reli-
gioner og går på tværs af geografiske distancer. Vi søger lighe-
derne og lærer af forskellene i en åben dialog. 

 Vi er anerkendt for at være et tilbud til mange forskellige børn og 

unge fra alle dele af samfundet og på tværs af kulturer. Vi tilpas-
ser os de forandringer, der sker i familie- og samfundsstrukturen. 

 Vi forbedrer børn og unges forhold i samfundet, og vores holdning 

bliver hørt, fx med hensyn til børns udfoldelsesmuligheder, sund-
hed og rettigheder. Vi er pædagogiske frontløbere, fx bruges 
spejderarbejdets metoder og principper i forskellige ungdomsud-
dannelser. 
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Hej minier 

Velkommen tilbage efter en forhåbentlig god juleferie. 

Vi er nu klar til at gå foråret i møde og vi starter ud med at repetere regler om 

hvordan man bruger en dolk, samt kommer i gang med at lære knob. 

I løbet af foråret kommer der både gruppetur, divisionsturnering og hvem ved 

hvor meget mere. 

Husk at melde afbud når I ikke kommer 

Spejderhilsen Karen og Sidsel 

11/1 Fælles opstart 

18/1 Kniv og knob 

25/1 Kniv og knob 

1/2 Førstehjælp 

8/2 Førstehjælp 

15/2 Vinterferie 

22/2 Fastelavn 

1/3 Klima 

8/3 Klima 

13-14/3 Gruppetur 

15/3 Klima 

SJØLUND KOKS DDS 

MINI program: 
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Aller først vil vi godt starte med at ønske jer alle et godt nytår, vi håber at i er 

kommet godt ind i det nye år. Vi starter det nye år med juniortræf i Næstved det 

skal nok blive rigtig sjovt. 

 

 

11.01: fælles start fortælleaften / nytårskur.  (vi starter 
klokken 18) 
16-17/1: juniortræf i Næstved 
20/1: internationalt emne 
27/1: Kort og Kompas 
3/2: velvære 
10/2: Kort og Kompas 
17/2:Knob, og Morse 
22.02: Fastelavn (vi starter klokken 18) 
3/3: Knob, og Morse 
10/3:førstehjælp 
13–14/3: gruppetur  
17/3:Kniv, sav, økse 
24/3: Kniv, sav, økse 
31/3:mad over bål 
 

Husk og have tøj, med så vi kan være ude, da vi let kan finde på små indslag 

igennem mødet. Hvis 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 vores møde starter klokken 18.15 

til 20.15, undtagen de dage hvor der i programmet står kl. 18, pga. 

fællesmøder med mere.  Og igen rigtig Godt nytår til jer alle. Vi glæder os til 

at være i gang igen. 

 

Spejderhilsner Laila og Majbritt 

 Hej Juniorer 
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Det er attraktivt og personligt udviklende at være leder 

 Lederne sikrer kvalitet og mening i spejderarbejdet, og derfor stiller 

grupperne konkrete og høje krav til dem. 

 Lederne reflekterer over deres arbejde og arbejder med at leve op 

til de skiftende behov og ændrede adfærdsmønstre hos børn og 
unge. 

 Alle er forpligtede til at videreuddanne sig gennem en lederuddan-

nelse, der bygger på læring for livet. Uddannelsen baserer sig på 
spejdernes værdigrundlag og metoder. Uddannelsen er ikke-formel 
og praksis-orienteret og nyder høj anerkendelse i  uddannelses-
sammenhænge og på arbejdsmarkedet. Lederne er ambitiøse og 
yder en god indsats, hver gang de er sammen med deres spejdere. 

  

 

Børn og voksne har et levende samspil 

 Som spejder oplever du at være respekteret og væsentlig for fællesskabet, 

som den du er. Lederne er nærværende og viser spejderne opmærksom-
hed i forhold til deres hverdag. 

 Lederne giver spejderne den nødvendige tid og vejleder dem i gennemfø-

relsen af deres aktiviteter og udvikling. Lederne er rollemodeller og inspire-
rer spejderne til at sætte udfordrende mål, som de støtter spejderne i at 
nå. 

 Spejderledere møder den enkelte spejder, hvor han eller hun er i sin udvik-

ling og tilpasser udfordringerne til de enkelte spejdere. Lederne fornyer 
måden, spejderne mødes og er sammen på og de aktiviteter, der skal bi-
drage til at nå korpsets formål. Lokalt tilpasser lederne aktiviteterne til spej-
dernes ønsker. 

 Lederne danner netværk med andre ledere og støtter spejderne i at danne 

netværk på tværs af organisatoriske og geografiske grænser. 
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Spejderne bygger en bedre verden 

 Spejderarbejdet er i 2020 unikt og attraktivt for et stadigt større antal børn og  

unge. 

 Spejdere udvikler selvværd, et personligt ståsted i livet og ansvarlighed for sig 

 selv og andre. 

Spejdere tager ansvar både lokalt og internationalt. 

Pejlemærker 

  
Spejd er personligt udviklende 

 Den personlige udvikling er kernen i spejderarbejdet. 

 Spejdere udvikler færdigheder og menneskelige kompetencer. Gennem arbejdet 

 i patruljer eller projektgrupper lærer spejderne at samarbejde, planlægge og lede  
og opnår forståelse for styrken ved forskellighed. 

 Spejdere får fysiske og mentale udfordringer i naturen og gennem aktiviteterne.  

De tør flytte egne grænser. De oplever eventyr både i Danmark og i udlandet.  Alle  
spejdere over 15 år har mindst én international oplevelse bag sig – og mange foran  
sig. 

 Spejdere har og udvikler til stadighed tidssvarende metoder, så børnene og de  

unge bliver selvstændige og samarbejdende voksne. Metoderne er også med til at  
lære spejderne at udvise ansvarlighed over for andre mennesker, samfundet og  
naturen. 
 
 

  

Spejd er meningsfuldt 

 Børn og unge oplever, at de som spejdere får et udbytte af deres fritid, som  

giver mening i deres hverdag og i det samfund, de er en del af. 

 Spejdere møder glæde og begejstring hos lederne og får livsmod. Respekt  

for andre mennesker og andre kulturer er centrale elementer i spejderarbejdet. 

 Spejdere mødes i naturen og behandler den og miljøet med respekt. 

 Spejderloven og spejdermetoden opleves som værdifulde og relevante i  

planlægningen af det daglige spejderarbejde. 

 Spejdere tager udfordringer op og går gerne nye veje i de fællesskaber, hvor  

de færdes. 
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Hej Piger 

 

Se et godt tilbud fra DDS’ hjemmeside. Var det noget for jer? 

Godt nytår og velkommen tilbage! 

 

Kærlig spejderhilsen Mette 

SJØLUND KOKS DDS 

TROP 

Spejder-udveksling til Australien 

2010 

Af: Red. (sat på Broen Online: 05-01-10 13:03) 

 
 

Er du er mellem 14 og 17 ½ år, så har du chancen for 
at blive udvekslingsspejder i Australien med The 
Scout International Student Exchange Programme 
(SISEP) til næste sommer. 
  
I Australien bor du hos en jævnaldrende australsk spejder, 
går i skole sammen med ham/hende og deltager i spejder-
møder og -aktiviteter. Du kommer med andre ord helt tæt 
ind på livet af en australsk familie og ser sider af landet, 
som turisterne aldrig ser! Udvekslingen foregår i sommer-
ferien (juli-august 2010), og du kommer derfor til at være 
af sted i ca. 5-6 uger. 
  
Der er ansøgningsfrist den 1. februar 2010 (ny dato), men 
der sker ikke noget ved sende din ansøgning i god tid! 


