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Sjølund Koks 
nr. 88 
16. årgang 

juni 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   

GOD SOMMERFERIE! 
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DEADLINE 

Indlæg sendes til gruppeleder Mette Christiansen på  

mette@nyraad.net senest d. 25. august 2010 

 

 

SMÅ HURTIGE til Sjølund Koks læsere 

Velmødt til vores sommerafslutning, vi må alle krydse 

fingre for sol og varme! I efteråret vil vi gå i gang med 

at male hytten indvendig og vi håber på vores aktive for-

ældres hjælp! Apropos forældrehjælp så vil vi oprette 

en forældreliste på mail så vi hurtigere kan komme i kon-

takt med jer alle og måske bede om hjælp eller give hur-

tige oplysninger. God sommerferie til jer alle og vel mødt 

den 18. august igen! 

Spejderhilsen Mette  

Gruppeleder i den attraktive gruppe Sjølund DDS  
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DIVISIONSTURNERING 2010 
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” 

Side  13  SJØLUND KOKS DDS 



12  

 

 

 
 

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,   Ringparken 22, 3tv 

4000 Roskilde.  28 78 32 45 
 

Junior og Trop                              
Majbritt Olsen Kastrupvej 27, 4760 Vordingborg 55 37 35 31 
Laila Herskind, Kallevadvej 5, 4760 Vordingborg              23 70 24 04 
Mette Christiansen Æblevænget 7, 4760 Vordingborg 55 37 68 01 
 

Senior  

Sidsel Nørskov Petersen, 28 78 32 45 Ringparken 22, 3tv 

4000 Roskilde.  
 

Bestyrelsen  

Formand Lone Andersen  Goldschmidtsvej 7, 4760 Vo.       55 34 10 82 
Kasserer Ole Hadsbjerg, Københavnsvej 44. 4760 Vo.      20 45 44 56 
Forælder Tina Madsen, Vinkelvej 34, 4760 Vordingborg       22 48 84 40 
Forælder Mette Olsen, Søbakken 23, 4760 Vordingborg       55 34 20 49 
Forælder Anette Jørgensen, Vinkelvej 9, 4760 Vordingborg  20 94 57 90 
Leder Majbritt Olsen, Kastrupvej 27, 4760 Vordingborg      55 37 35 31 
Leder  Anders Christensen, Nyråd Hovedgade 30 D.       25 14 43 88 
Leder Mette Christiansen, Æblevænget 7, 4760 Vo.       55 37 68 01 
 

Revisor og revisor supp.  
Revisor suppleant Erik Nissen, Riddergade 25, 4760 Vo.    55 34 58 32   
 
 
 
 
 
 

 Adresseliste 
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Side 3 

 

 

Den 14. juni: fælles sommerafslutning for alle 

spejdere og familier kl. 18—20 ved hytten. Det koster 

50 kr. pr. familie og programmet er fælles madlavning, 

stafet og sommerhygge. Medbring: spisegrej, varm trøje 

og tæppe til at sidde på. 

 

Den 18. august:  

Fælles start for alle spejdere ved hytten kl. 18—20 

 

11.—12. september: Økseløb, se side 8 

18.—19. september: Hytten skal males indvendig og vi 

vil gerne  have hjælp fra forældrene!? 

 

20. september: Vi holder oprykning ved Dehnshytten 

mellem kl. 18 og 20. Samme aften er der forældrekaffe 

mellem kl. 19.30 og 20.15 samme sted. Vi glæder os til at 

se jer ! 

 

25.—26. september: hytten skal males indvendig. Vil I 

forældre hjælpe os? 

 

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 det snart sommerlejr tid, i år tager vi til Præstø, her skal vi 

ud og se hvad vi kan finde i skov og på strand. 

Onsdag den 18. August holder vi fællesstart, hvor hele gruppen 

mødes igen efter sommerferien. 

I September kommer det traditionsrige Økseløb hvor de gamle 

Gilder i år inviterer os til Amagerhuset på Falster. 

Efter Økseløb er det igen tid til oprykningen, hvor de ældste Mi-

kroer bliver Minier. 

 

Spejderhilsen Anders, Christina og Casper. 

 

Program for August/September 
 

13-14-15/8 Sommerlejr i Præstø med Præstø gruppe 

18/8 Fælles start 

23/8 5 km tur med Minierne   

30/8 Vi forbereder os til Økseløbet 

 

6/9 Vi forbereder os til Økseløbet 

11/9 Økseløb på Falster  

13/11 Hygge og økseløbslagkage hvis vi vinder, eller 

noget andet godt hvis vi ikke gør. 

20/9 Oprykning og Forældrekaffe ved Dehnshytten 

27/9 Caspers overraskelse ??? 
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Vil du hjælpe med at male 
hytten indvendig? 

 

 
Kære forældre 
 
I efteråret vil vi gerne have malet hytten indvendig. 
Vil du hjælpe os? 
 
Det skal foregå i  2 weekender i septem-
ber:  
Den 18.—19. september 
Den 25.—26. september 
 
Alle kan deltage og i og med den tid som de kan 
overskue. Gruppen sørger for forplejning og materi-
aler. 
 
Spejderhilsen  
 
Bestyrelsen i Sjølund 
 
Kontaktpersoner på opgaven er Lone og Ole, se 
venligst kontaktinfo på bagerste side. 
 

 

 

SJØLUND KOKS DDS Side  11   
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Småtterier 

SJØLUND KOKS DDS Side   10   

 

OBS: Alle forældre opfordres til at melde sig til 

at stå på vores mailliste så vi hurtigt kan komme i 

kontakt med jer og bede om hjælp: Send venligst 

en tilmeldingsmail til mette@nyraad.net  

 

 

 

 

 

 

 

 

OBS: Vi efterlyser et billigt eller tiloversblevet 

lærred til brug ved fremvisninger i hytten. Be-

sked venligst på mette@nyraad.net  
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Side 5 

 

Husk tøj der passer til vejret da vi næsten 

altid er ude, 

Husk at det er normalt at spejdere bliver 

beskidte. 

Husk at melde afbud hvis i ikke kan komme.  

Husk at smile til verden, så smiler den til dig :) 

 

 

SJØLUND KOKS DDS 

Mikro 
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SJØLUND KOKS DDS Side 6 

 

 

 

Hej minier 

Så er det ved at være sommer. Måske bliver det varmt.. 

måske bliver det ikke, men vi håber på at det bliver godt. 

Jeg håber at I alle får en rigtig god sommer. Jeg kommer 

jo desværre ikke med på sommerlejren, da jeg skal 

arbejde, men så må I bare holde drengene i ørene. 

Vi starter op igen den 18. August sammen med alle de 

andre i gruppen. Allerede i september er der mange af jer 

der skal rykke op til juniorerne, og forhåbentlig kommer 

der så nogle mikroer op til os. 

 

Vi ses.. og lad nu være med at spise en hel pose 

skumfiduser på én gang.. det gør så ondt i maven  
Spejderhilsen Sidsel 

 

14/6 Fælles afslutning 

18/8 Fælles opstart – Husk det er en onsdag 

23/8 Tur i skoven med mikroerne 

30/8 Øve til økseløb 

6/9 Øve til økseløb 

11-12/9 Økseløb 

13/9 Oprydning efter økseløb og bålhygge 

20/9 Oprykning ved Dehnshytten 

 Hej Minier 
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Referat fra bestyrelsesmøde 
den  

SJØLUND KOKS DDS Side 9 

 

1. Lone , Ole 

2. Afbud fra Mette O. 

3. Godkendt, godkendt 

4. Orientering 

Mikro : divisionsturnering havde 9 stk. med,  sommerlejr 13-15 august, Mini : 

1 plads på divisionsturnering, sommerlejr sidste weekend juni. Junior en 5 

plads ud af 14 på divisionsturnering, sommerlejr cykeltur til Præstø på kanotur. 

Klan: de ”unge” i fik en førsteplads i divisionsturnering, er i gang med inter-

tainment system nr. 2. Alle syntes at det havde været en virkelig god divisions-

turnering. 

6. Rød tråd, lederne har lavet et flot arbejde med oplæg om rød tråd i grup-

pen. Kommentarer udbedes til oplægget inden d. 7. juni til Mette. 

7. Opfølgning på kuvertlotteri, er gået godt, der skal følges op på om alle for 

solgt deres lodder. Indtægter bedes givet til Ole eller indsættes på konto:   

0040 6447 224 060. Sct. Georgs morgen, gik godt, Lone har været til møde 

vedr. dette års julemærker. 

8. Sommerafslutning: 14. juni 18-20 Mad: blåpande med stegte grønsager, 

pølser + div. Dessert: æbler og ananas med kanel på pande og bananasplit i 

bål, saft. Underholdning: stafetter, sækkeløb, bundet sammen løb, tovtræk-

ning, snor igennem tøj. Indkøb: Anette, til ca. 70 personer. Lone kontakter 

Tina og Mette O. bagning af boller 

9. Økseløb 11-12. september 

10. Forældrekaffe 20. september sammen med oprykning, næste forældrekaffe 

25. oktober 

Vedligehold, Ole renser tagrender på hytten, samt skifter stikkontakter i køkken 

og senior lokale. 

Datoer for maling af hytten indvendig 18-19 og 25- 26. september. Vi efterlyser 

et lærred til fremvisning. 

12. Udvikling: vi mangler tropsledere efter oprykning, der skal tænkes i ny 

leder fordeling. 

13. Næste møde 7. september kl. 18.30 

Mette HC roste vores seniorer for flot og lækker natmad til divisionsturnerin-

gen. 

Tak til Anette for lækker kage. 
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Økseløb 

 

     
 Lørdag d.11 til  

Søndag d. 12. september 
      ved Amagerhuset  

på Falster 

 
   I vil alle komme på en spændende  

tidsrejse igennem  

                      Tids portalerne. 

 

      Mange gilde hilsner  

Spejderlaugene i 

      Præstø ,Møn og Vordingborg 

SJØLUND KOKS DDS Side 8 
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Side 7 

Vi vil gerne ønske jer alle og jeres forældre en 

rigtig god sommer, og vi glæder os rigtig meget til vores 

cykelsommerlejr i august måned. Turen kommer til at gå fra 

Vordingborg, til lundby. Fra Lundby til ørslev, fra Ørslev til 

bakkebølle, og til sidst turen hjem. Vores tur vil komme til at 

ligge inde på iforms hjemmeside og her vil i kunne se hvordan 

vores rute vil blive. 

 

Programmet indtil sommerferien, og efter sommerferien bliver 

som følger: 

2 juni. Vi har udemøde 

9 juni vi har udemøde 

14 juni har vi afslutning med vores forældre husk det starter 

klokken 18 

5-8 august har vi cykelsommerlejr 

Vi starter op igen den 

18 august med fælles opstart. Husk vi mødes klokken 18 

25 august vi øver til økseløb 

1 september vi øver til økseløb 

8 september vi øver til økseløb 

11-12 september økseløb 

15 september vi evaluerer økseløb og hygger 

20 september oprykning ved Dehnshytten 

 

Husk tøj til at være ude, og vi håber på det gode vejr. Ha en rigtig 

god sommer 

 

Spejderhilsen Laila og Majbritt 

SJØLUND KOKS DDS 

Hej junior 


