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DEADLINE 

Indlæg sendes til gruppeleder Mette Høgh C på  

mette@nyraad.net senest d. 22. november 2010 

 

 

SMÅ HURTIGE til Sjølund Koks læsere 

Så står skoven i lutter gyldne farver og fuglene trækker 

sydpå. Det er tid for mørke og vinter og vi trækker mere 

inden døre. De nye ledere og de gamle... er kommet godt i 

gang og det er nogle glade spejdere der møder frem, om 

mandagen, onsdagen og torsdagen som nu er vores møde-

dage.  Husk venligst at deltage i julemærkesalg i novem-

ber,  det er meget vigtigt for vores økonomi. Og husk 

også vores juleafslutning mandag den 29.11!   

Spejderhilsen Mette  

Gruppeleder i den attraktive gruppe Sjølund DDS  
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Gruppeleder 
Mette  Høgh C. Æblevænget 7, 4760 Vordingborg 55 37 68 01 
 

Mikro   
Anders Christensen Nyråd Hovedgade 30 D, 4760 Vo. 25 14 43 88 
Christina Præstegaard  Chr. Winthersvej 11. 4760 Vo.     55 34 30 20 
Casper Christensen 
 

Mini + Kong Volmer ledere 

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

Junior                                
Majbritt Olsen Kastrupvej 27, 4760 Vordingborg 55 37 35 31 
Laila Herskind, Kallevadvej 5, 4760 Vordingborg              23 70 24 04 
Ole Hadsbjerg, Københavnsvej 44. 4760 Vo.              20 45 44 56  

 
Trop 
Jonas Thaaning Steffensen, Spurvej 55, Sakskøbing       27 50 91 54 
Julie Krøjer Hansen, Bakkebøllevej 86 , Vordingborg       40 92 48 68 

 
Senior  

Sidsel Nørskov Petersen, Ringparken 22, 3tv , Poskilde       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 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 

 

 

1.11: Pressemøde i Kong Volmers hytte hvor årets 

julemærke præsenteres for os spejdere og for pressen.  

 

13.11: julemærkesalg 

21.11: julemærkesalg 

28.11: julemærkesalg 

 

29.11: Juleafslutning for alle spejdere med deres 

familie.          

Aftenens program: boder med fælles madlavning, 

juledekorationer, juletræ, romkugler, lys, klip og hygge. 

Vi mødes ved hytten kl. 18 og arrangementet slutter 

kl. 20 samme sted. Pris: 50 kr. pr. familie 

 

2011: 

Mandag den 10. januar: fælles start ved vores hytte kl. 

18 til 20 for alle spejdere. 

 

Spejderhilsen Ledere og Bestyrelse 

 

 

 
 

 

SJØLUND KOKS DDS 

Fælles program 



4  

SJØLUND KOKS DDS Side 4 

Mikro 

 
Kære mikroer og forældre. 

  

Vi er nu igang med efteråret, og det går godt. Efter et godt 
Økseløb hvor vores ene mikropatrulje, Bjørnene vandt turn 
out. Oprykning, hvor vi sendte en stor flok afsted til minier-
ne. Så er vi nu en dejlig gruppe på 8, 9 efter ferien. Den vil 
nok vokse stødt gennem vinteren, men det er bare dejligt. 
  

Vi havde et godt fællesmøde i Kastrup med lygteløb og ef-
terfølgende fortælling, er vi nu klar til årets mikroovernatning 
i hytten. Overnatningen er for at træne det at overnatte, da 
vi jo snart skal på mikro/minitræf. Det glæder vi os til, for der 
skal vi være sammen med mange andre mikor/minispejdere 
fra vores division. 
  

Vi har været så hældige at få en ny assisten, Silja, hun har 
været spejder i Nyråd. Stort velkommen til Silja. Mikroerne 
har allerede taget godt imod Silja. 
  

Sluttelig vil vi lige minde om at tag tøj på der passer til vej-
ret. Vi skal altid have brændt krudt af eller lave andet spæn-
dende ude. 
  

  

Spejderhilsen Casper, Silja, Anders og Christina 
  
  

 
 

  

  
. . 
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Hvorfor spejder….. 

 

 
 

 

SJØLUND KOKS DDS Side  11   

 
  
  

 

Hvorfor er du spejder ?" 
Spørger folk mig tit, 
"at du gider tænde bål 
og blive møgbeskidt." 

Jeg har mærket Danmark 
under mine tæer, 
travet mine såler tynde 
trods alt slags vejr. 

Man fryser om natten 
i sår'n en bivuak. 
Hva er der ved det spejder. 
Det sir' mig ikke et hak. 

Jeg har spejlet spejlæg 
på store varme sten, 
skåret mig i fingeren 
så jeg fik varigt mén. 

Tænk, at de kan spørge, 
jeg har jo intet svar. 
Jeg ved kun, at jeg har noget 
som de andre ikke har. 

Jeg har mærket venskab 
i lejrbålets skær, 
følt mig glad og elsket 
og at jeg er meget værd. 

Jeg har sovet ude 
under åben himmel, 
prøvet at tælle stjerner 
til jeg blev ganske svimmel. 

Så hvorfor er jeg spejder, 
for sjov og tidsfordriv. 
Ja, svaret må vel være 
- Spejder er mit liv ! 
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Bestyrelsesmøde DDS Sjølund  

7 september 2010 

SJØLUND KOKS DDS Side   10   

 

Valg af mødeleder og referent : Anders, Ole. 

Afbud fra Lone 

2. Godkendelse af dagorden og referat fra sidste møde : Godkendt. 

3. Orientering fra kasserer : Regnskab dags dato gennemgået. 

4. Orientering fra ledere : Mikro:  det går fint mange spejdere men dog uden at 

det giver grå hår, 2 patruljer til økseløb, Mini: 2 blandede patruljer ( sam-

men med 1 Kong Volmer ) på  økseløb, Junior: 2 patruljer til økseløb, Ole 

starter i grenen efter oprykning, Trop sover til efter oprykning nye ledere. 

Gruppen : Nye ledere i troppen Jonas og Julie - tag godt imod dem – . Pr 

dage, - Spejder for en dag - tirsdag gået godt og fredag gået godt med mange 

mennesker. Hjemmesiden har fået nyt indhold med flere gode ting, kig på 

den. 

5. Opfølgning på kuvertlotteri : Flot overskud på 10.673 kr. Mette har afhentet 

gevinster der var til rest, Ole og Mette laver en opfølgning på lotteriet, Mette 

kontakter Lone om brev til givere af præmier. 

6. Nyt om julemærker : Datoer for salg den13 november, 21 november og 28 

november. 

7. Maling af hytten indendørs : Vi venter, men vil meget gerne have hjælp til 

en oprydning og en rengøring af hytten indendørs d. 20 november i 4 timer 

fra 9.00 til 13.00 

8. Kommende arrangementer internt : Oprykning 20 september,  forældrekaffe 

i forbindelse med  oprykningen, Tina vil gerne lave kaffe, Anette udfærdiger 

en seddel til spejdere og forældre om deltagelse og om nogle vil medbringe 

kage, Mette HC. undersøger om Dehnshytten er ledig, Ole sørger for at 

medbringe kaffe, the og mælk og sukker fra hytten. 

9. Kommende arrangementer eksternt : Natløb 2 oktober, Mikrotræf 30 – 31  

oktober Spejdertræf 5 – 7 november. 

10. Udvikling : Udviklingsplaner og rød tråd kommer på næste gang. Vi kan 

stadig bruge nye ledere. Der skal findes en ny kasserer til grupperådsmødet, 

da Ole ikke kan fortsætte både som kasserer og leder . 

11.  Næste møde : Næste møde tirsdag d. 2 november kl. 18.30 

Evt. : Spejdersport i Næstved flytter  d. 16 sep. giver 20 procent yderligere denne 

aften. Ole og Anders fortalte om deres Gilwell kursus. 

 

Ole 
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Side 5 

 

Program efterår 

 

Oktober 

25/10 Bagning til forældrekaffe 

29-30/10 Mikro/Mini Træf 

November 

1/11 Præsentation af julemærke i Kong Volmers hytte  

                kl. 18 til 20  

8/11 Dobbelt frugtsalat 

13/11       julemærkesalg 

15/11 Farmors overraskelse 

21/11        julemærkesalg 

22/11 Vi laver Filt nisser 

28/11        julemærkesalg 

29/11 Juleafslutning (se fælles siden) 

 
Ps. 

Husk udetøj der passer til vejret. 

Husk at melde afbud hvis du ikke kan komme. 

Husk at kigge efter på knagerne, om du skulle have 

glemt noget. 

SJØLUND KOKS DDS 

Mikro 
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SJØLUND KOKS DDS Side 6 

 

 

 

Hej minier.  

 

Nu er det rigtig blevet mørkt udenfor. Der bliver masser af plads til hygge og 

hemmelige sager, her inden jul.  

Vi skal snart på mikro-minitræf, hvor vi skal ud og finde Holger, og mon ikke 

vi kan finde ud af det.  

Jeg håber at I får et rigtig dejligt efterår, og inden vi ser os om bliver det jul.  

Inden da skal vi ud og sælge julemærker, det kan kun blive sjovt.  

Der er en ændring til programmet, og det er fordi vi skal se det nye julemærke 

1. november. Så i stedet for det sædvanlige program, skal vi mødes i Kong 

Volmer hytte. Det er samme tid.  

 

Husk at melde afbud, hvis I ikke kommer, gerne på sms.  

 

Husk varmt tøj og ordentlig fodtøj, så I ikke får våde tæer.  

 

Spejderhilsen Sidsel  

 

 

Program:  

 

2010: 
25/10 Ballon-papmache-stjernebilled-dims 
29-30/10 Mikro-minitræf. Seddel følger 
1/11 Afsløring af årets julemærke, mød op i Kong Volmers hytte kl. 18 til 20 
8/11 Temmelig hemmeligt – i hvert fald for forældre  
13/11  Julemærkesalg 
15/11 Temmelig hemmeligt – i hvert fald for forældre 
21/11  julemærkesalg 
22/11 Temmelig hemmeligt – i hvert fald for forældre 
28/11  julemærkesalg 
29/11 Fælles juleafslutning med gruppen (se fælles siden) 
 

2011: 
10/1 Fælles opstart med gruppen.  

 Hej Minier 
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Trop 

VI HAR EN PLAN ! 

SJØLUND KOKS DDS Side 9 

  

De første møder vil gå med at vi lærer hinanden lidt bedre at ken-

de. Allerede på torsdag, har vi planer om, et rigtig hyggeligt mø-

de. Vi kan også løfte sløret for, at den 19.-21. november planlæg-

ger vi en weekendtur. 

Vi håber at I vil komme os i møde med et godt humør, og masser 

af gå-på-mod. 

 

Med de bedste spejderhilsner 

Julie og Jonas 

Troppen mødes på torsdage mellem kl. 18.30 og 20.30 

 
Julie Krøjer Hansen Jonas Thaaning Steffensen 
Mobil: 40 92 48 68 Mobil: 27 50 91 54 
Mail: Julie_tarzan@hotmail.com   Mail: J.thaaning@gmail.com 

 

OBS: se også fælles siden med fælles program og julemærkesalg! 

mailto:Julie_tarzan@hotmail.com
mailto:J.thaaning@gmail.com
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TROP 

 

Velkommen til et nyt og spændende år i 

Sjølund Gruppes TROP.. 
Vi vil gerne byde velkommen til jer nye tropsspejdere. 

Vi har i sinde, at inddrage jer, så meget som muligt i planlægnin-

gen af møderne. Dette gør vi, for at I skal få så meget ud af de 

møder som vi afholder. Selvfølgelig vil vi også skulle have noget 

sagt, i forbindelsen med planlægningen. 
 

Kort om Lederne: 
Vi er 2 unge ledere, som begge er meget nye inden for lederområ-

det, men begge garvede spejdere. 

 

Mit navn er Jonas Thaaning Steffensen. Jeg er 19 år gammel og 

bor i Sakskøbing på Lolland. Jeg er lige blevet handelsstudent her 

i sommers, og har nu et sabbatår, som jeg bruger på at arbejde 

som skolevikar, samt køre post. Jeg har været spejder i 13 år, og 

synes selv jeg har en god ballast i bagagen, som jeg kan bruge 

som tropsleder. Jeg er helt grøn i gruppen, så kender ikke jeres 

navne endnu. Men håber I vil tage godt imod mig. 

 

Mit nav er Julie Krøjer Hansen, jeg er 16 år og jeg bor i Bakke-

bølle lidt uden for Nyråd.  

Jeg går i 1.g på VU på den naturvidenskabelige linje.  

Jeg er meget kreativ, og jeg har en masse spændene ideer som jeg 

glæder mig til at realisere sammen med Jonas og pigerne. 

Jeg har selv været spejder i 9 år og jeg har masser af erfaring med 

forskellige spejder aktiviteter. Jeg kender de fleste af pigerne ri-

melig godt i for vejen, da jeg selv har været tropsspejder i Sjølund 

gruppe.  

SJØLUND KOKS DDS Side 8 
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Side 7 

Hej junior 

Så har vi programmet klar. Vi er så småt i gang med vores møder 

om onsdagen. 

27 okt kniv, sav,økse bevis 

1 nov. Pressemøde julemærker i kongvolmers hytte 

3 nov hemmeligt møde husk syltetøjsglas 

10 nov hemmeligt møde 

13 nov  julemærkesalg 

17 nov hemmeligt møde 

21 nov  julemærkesalg 

24 nov hygge møde husk gave til 20-25 kr 

28 nov  julemærkesalg 

29 nov obs det er en mandag—juleafslutning med forældre, se 

fællesiden  

10 jan Fælles start efter jul (obs: det er en mandag) 

Husk at melde afbud hvis i ikke kommer en dag, og husk varmt 

tøj til at være ude i til hvert møde. 

 

Til nye Juniorer som tidligere har været minier: 

Vi glæder os rigtig meget til at se jer, og vores mødedag er 

Onsdage fra 18 til 20 vi har ikke lagt nogen plan endnu, da vi 

som hovedregel ønsker at inddrage jer i planlægningen af 

møderne. Vi glæder os rigtig meget til at få jer rykket op. 

 

Når man bliver junior vil der blandt andet være noget der hedder 

stjernetid, hvor i får lidt tid for jer selv, og laver lige det i ønsker. I 

skal altså selv stå lidt for og planlægge noget af det i skal foretage 

jer. 

Vi glæder os til at se jer! 

 

Store spejderhilsner Majbritt, Laila og Ole 

SJØLUND KOKS DDS 

Hej junior 


