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Adresseliste 

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 
Silja Nielsen, Grønnegade 11, 1tv, 4700 Næstved            21 79 99 89 
Casper Christensen 
 
Mini + Kong Volmer ledere 
Sidsel Nørskov Petersen,   Ringparken 22, 3tv , Roskilde     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 , Roskilde       28 78 32 45  
 
Bestyrelsen  

Formand Lone Andersen  Goldschmidtsvej 7, 4760 Vo.       55 34 10 82 
Kasserer Susanne Jensen Havstokken 38, 4760 Vo.            55 37 00 69 
Forælder Tina Madsen, Vinkelvej 34, 4760 Vordingborg       22 48 84 40 
Forælder Robert Hertzog, Overvindingevej 3, 4760 Vo.        55 37 27 28 
Forælder Anette Jørgensen, Vinkelvej 9, 4760 Vordingborg  20 94 57 90 
Forælder Tommy Nielsen, Kirkestræde 10A, 4760 Vo.         61 72 02 16 
Leder Majbritt Olsen, Kastrupvej 27, 4760 Vordingborg      55 37 35 31 
Leder  Ole Hadsbjerg, Københavnsvej 44. 4760 Vo.      20 45 44 56 
Leder Mette Høgh C. Æblevænget 7, 4760 Vo.       55 37 68 01 
 
Revisor og revisor supp.  
Revisor  Erik Nissen, Riddergade 25, 4760 Vo.    55 34 58 32   
Revisor supp. Kristina Christensen, Københavnsvej 308, 4760 Vo. 
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DEADLINE 

Indlæg til næste nummer sendes til gruppeleder Mette Høgh C på  

mette@nyraad.net senest d. 30. maj 2011 

SMÅ HURTIGE til Sjølund Koks læsere 

Spejderhilsen Mette  

Gruppeleder i den attraktive gruppe Sjølund DDS  

 

 

 

 

Vi holdt tænkedag den 22. februar lige efter grupperådsmødet og det 

var et  rigtigt godt møde hvor Saida Kadrovic fortalte os om sin flugt fra 

Bosnien og sit nye liv i Danmark. Saida gjorde det meget levende da 

hun fortalte hvordan det var at rejse fra sin kæreste og sin hårtørrer som 

18-årig, af sted i sommertøj og med ingenting, ingen mad, og ingen 

tæpper. Det må have været meget hårdt.  

På tænkedagen samlede vi ind til skolebørn i Burma og vores resultat 

som nu er sendt af sted lød i år på 395,50 og 1 euro.  

Tak for det, Sjølund!  

Og velkommen til de nye forældre i bestyrelsen; Tommy og Robert 

og til Susanne der nu er vores nye kasserer! 
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DDS Sjølund 

Bestyrelsesmøde den 24.03.11 

 

REFERAT 

 

Ole giver oplysninger om hvordan man søger tilladelse til Anette. 

Lone kontakter Mies mor om gaver. 

Anette og Robert tager kontakt til Centraltrykkeriet. 

Lone mailer følgeseddel fra sidste år til Anette. 

Anette samler oplysninger. 

Anette og Robert samler trådene og aftalte møde den 28. Marts 2011. 

Tina og Lone samler gaverne ind. 

6. 

Kommende arrangementer internt. 

Sct. Georgsdag den 27. april 2011 kl. 6.00: 

Morgenmad indkøbes af Anette. Lone og Tommy retter an. 

Kommende arrangementer eksternt. 

Susanne overtager Oles opgave med at møde i Kultur-, Idræts- og Fritidsudval-

get. 

Divisionsrådsmøde: Mødepligt for de valgte, resten opfordres til at møde. Til-

melding til Mette inden den 27. marts. 

7. 

Næste forældrekaffe. 

Mandag den 2. maj 2011 19.30 til 20.15. 

Anette laver indlæg til KOKS samt indkaldelse til runddeling. 

8. 

Vedligehold. 

Udsættes til næste møde. 

9. 

Udvikling. 

Udsættes til næste møde. 

10. 

Næste møde er den 4. maj 2010 kl. 19.30 i hytten.  

11. 

Tommy medbringer kage til næste gang. 
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DDS Sjølund 

Bestyrelsesmøde den 24.03.11 

 

REFERAT 

      

Der er afbud fra Susanne (kassereren) og fra Majbritt. 

1.Valg af mødeleder og referent. 

Tina valgt som mødeleder. Lone valgt som referent. 

2. 

Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde. 

Dagsordenen blev godkendt. Under punkt 6 tilføjes ”Divisionsrådsmøde”. Re-

ferat fra sidste møde godkendt. 

Mette byder velkommen til de nye medlemmer af bestyrelsen og orienterede 

om bestyrelsens arbejde. Foldere følger. 

3. 

Orientering fra Kassereren. 

Ole orienterede, om at Susanne var forhindret i at deltage og gennemgik opda-

teret regnskab. 

4. 

Orientering fra lederne.  

Lederne har lavet nyt system, hvor grenene melder ind til Majbritt. 

Mikro: 12. Alt går stille og roligt 

Mini: 12. Livlige møder. Er ved at tage håndværkermærket (laver fuglehuse og 

bestikposer). 

Junior: 5 (+forhåbentlig en mere). Haft kollektiv uge. Divisions-turneringen 

ligger desværre samme tid som loppemarked. 

Trop: 7 (+forhåbentlig to mere). Går godt. 

Seniorerne: Går godt. 

Mette orienterede om gruppens forhold: 

Rigtig god gruppetur, også for lederne. 

Henvendelse fra Inner Wheel om arrangement med løb og bålmad. Arrangeres 

mellem Mette og Trop. 

Tak for Tonkawa for gaven. 

Alle bedes være obs. på at Mette koordinerer lån af hytten. 

5. 

Kuvertlotteri 2011. 

Lodsedlerne skal gerne være klar til salg fra 1. maj. 

1500 kuverter med 6 til 8 lodder i hver.10 kroner pr. kuvert. Anette bestiller 

lodder. 
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Side 3 

 

 

27.04: Sct. Georgsdag kl. 6 ved hytten  
(Sct. Georgsdag er normalt den 23. men da det ligger 

midt i påsken har vi valgt at flytte arrangementet til 

onsdag den 27.4)   

Vi mødes alle ved hytten kl. 06 og holder et lille 

arrangement ved flagstangen hvor vi bla. aflægger vores 

spejderløfte. Efter ceremonien går vi ind i hytten og 

spiser morgenmad, så vasker vi op og derefter kører vi 

alle på job og i skole. Vel mødt kl. 6! d. 27.4! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.06: sommer afslutning for os alle—info kommer 

senere      

24. 06: sommerlejr start—info kommer snart                                     

 

Spejderhilsen Ledere og Bestyrelse 

 

SJØLUND KOKS DDS 

Fælles program 
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SJØLUND KOKS DDS Side 4 

Kuvertlotteri 

 
  

Procedure for salg af kuvert 

lodder i Sjølund gruppe  

 

Formålet med kuvert lotteriet er at samle penge ind til det frivillige spejder ar-

bejde der finder sted i Sjølund gruppe (De blå pige spejdere i Vordingborg) 

 

Hver kuvert repræsenterer en værdi af 10 kr. og indeholder 6 nummererede 

lodder. 

På kuverten er oplyst vinder nr. og præmier, således at køberen straks kan aflæ-

se om der er gevinst. 

Præmierne kan afhentes i Sko-Ringen på Algade. 

 

Salget finder sted fra maj til juli. 

Politiet har givet tilladelse til salget. 

 

Hver spejder får en pose med x antal kuverter med hjem. (tæl venligst inden I 

går i gang) Vi opfordrer til, at spejderne sælger så mange lodsedler som muligt, 

helst hele deres portion og meget gerne iført uniform, som minimum iført tør-

klæde. Hvis den enkelte spejder vil sælge foran en butik, skal butikken spørges 

inden salget påbegyndes. 

 

Der kan hentes flere lodsedler hos lederne eller hos bestyrelsesmedlem Anette 

Jørgensen tlf. 20945790 

 

Alle spejdere afregner med deres leder senest på mødet den 15. juni. Spejdere, 

der tidligt i forløbet kan se, de ikke får solgt alle deres lodder kan returnere 

lodsedlerne, således at de kan blive solgt af andre spejdere så vi undgår et stort 

rest parti. 

 

Salget af de sidste lodsedler fortsætter frem til 23. juni hvor der afregnes til 

kasserer eller bestyrelsesmedlem Anette Jørgensen inden sommerlejrens start. 

 

Held og lykke med salget og mange spejder hilsner  

Ledere og Bestyrelse i Sjølund gruppe. 
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Troppen 

.Kære Spejderpiger og forældre.  
Foråret er endelig så småt begyndt at komme, og var-

men kommer snigende. Derfor skal vi også være mere og mere udenfor. Sko-

ven kalder, og lige om lidt kalder sommerferien også. Men inden sommerfe-

rien kalder, har vi nogle møder, som vi skal have afholdt.  

April: 

14. april: Hemmeligt møde / kommunikation v/ Rebecca og Signe 

21. april: Intet møde – PÅSKE 

27. april: Sct. Georgsdag – kl. 06:00 ved hytten 

28. april: Smykker 

Maj: 

5. maj: Smykker 

12. maj: Spontant møde 

19. maj: Naturmøde 

28. maj: Svømmehallen (ændret mødetid: 19-21) 

Juni: 

2. juni: Intet møde – KRISTI HIMMELFART 

9. juni: Pakke til sommerlejr 

15. juni: Sommerafslutning - fællesmøde 

24. juni – 1. juli: Sommerlejr – Mere info om dette. 

 

Info fra Jonas: 

Specielt til jer forældre, kan jeg fortælle jer, at jeg desværre må 

sige stop som tropsleder til august. Jeg har været så heldig at få 

job hos Danfoss på Als, og skal starte dernede 1. september 2011. 

Derfor har jeg måtte skuffe pigerne og allermest mig selv. Det gør 

utroligt ondt på mig, at jeg må sige farvel til disse skønne piger, som 

jeg holder meget af.  

Jeg vil gerne sige tak for de oplevelser jeg har fået i Sjølund Grup-

pe og ikke mindst i troppen. Tak. 

Med spejderhilsen  
Julie og Jonas 

Side  13  SJØLUND KOKS DDS 
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8.  Valg af gruppens 2 medlemmer af korpsrådet.  
 Ole Hadsbjerg og Sidsel Nørskov Petersen blev valgt. 
  

9. Valg af gruppens 5 medlemmer af divisionsrådet. 
Lone Andersen, Ole Hadsbjerg, Majbritt Olsen, Sidsel N. 
Petersen og Susanne Jensen blev valgt. 
  

10. Valg af revisor og revisorsuppleant        
Erik Nissen blev valgt som revisor og Kristina Christensen 
blev valgt som suppleant. 
  

11. Beretning fra større arrangementer tilknyttet gruppen, 
jf. § 50 
Der var intet at berette men stor landslejr i 2012 blev an-
nonceret. 
     

12. Evt.   
Formanden takkede ledere og dirigent, hvorefter der var 
pause med lidt mad inden vi fortsatte med Tænkedag og 
indslag fra Saida Kadrovic som flygtning fra Bosnien.  
  

 

 
Vordingborg den 28.02.2011 
 -----------------------------------------------------------------------------------------------  

Dirigent Ole Bernhøft Jensen                                    Formand Lone Andersen 

 
 
 
 
 

 Referat fra grupperådsmøde 

fortsat 
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Side 5 

 
 

Kære spejder forældre 

I inviteres hermed til forældre kaffe og hygge 

Mandag den 2. maj kl. 19.30- 20.15 

i spejder hytten 

Kom og få en hyggesludder med de andre forældre og 

nogle af gruppens ledere. 

Denne aften vil der også blive informeret om kuvert 

lotteri og du har her mulighed for at aftale med andre 

forældre, hvor og hvornår jeres børn evt. kan sælge 

lodder sammen. 

Det ville være dejligt, hvis nogle har tid og lyst til at 

medbringe en kage.  

 

Vi glæder os til at se jer! 

Mange spejder hilsner 

Ledere og forældre bestyrelse i 

Sjølund gruppe 

SJØLUND KOKS DDS 

Forældrekaffe 
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SJØLUND KOKS DDS Side 6 

 

 

 

Program: 

 

April: 

6. Fællesmøde – onsdag 

9. Spejder OL ved Ellehammer Husene 

11. Vi ”stor” spiller ude 

18. Påskeferie 

25. Påskeferie 

27. Sct. Georgs dag kl. 6.00 

 

Maj: 

2. Vi forbereder os på Divi 

7. Grønspættetur Mikro-/mini divisionsturnering 

9. Strandtur – vi mødes ved fyre på Ore, kør med af Badevej 

16. Skovtur – vi mødes ved naturlegepladsen Vintersbølle, bag 

plejehjemmet Vintersbølle strand 

23. Fisketur – Vintersbølle strand, vi mødes Florke strandvej 

15, for ende 

30. Naturplancher og snobrød 

 

Juni: 

4-5. Overnatning i telt 

6. Ingen møde 

13. Pinse 

15. Fælles afslutning 

24-26 Sommerlejr 

 
 
 

 

 Mikro program 
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Referat fra grupperådsmøde 

fortsat 

 

 

Robert Hertzog forslog som et nyt tiltag og med fokus på handlingerne i ud-
viklingsplanen at etablere en mentorordning for forældre og bestående af 
forældre. Mentoren skal modtage og integrere nye interesserede forældre i 
gruppen. Han opfordrede også til at arrangere fælles oplevelser for forældre/
børn så forældrene får ekstra lyst til at bidrage som forældre og får kendskab 
til hvad det er at være spejder.  
 

                anden godkendelse af gruppens budget for indeværende år og første  
                godkendelse af budget for 2012, herunder fastsættelse af kontingent. 

Gruppens budget for 2011 og 2012 samt udviklingsplan blev godkendt og 
kontingentet blev fastsat til 370 kr. pr. halvår, dvs. uændret kontingent.  

  
6. Fastsættelse af antallet af bestyrelsesmedlemmer under hensyntagen til § 

14.5.  
Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen om muligt består af 6 forældre inklusive 
formand og kasserer, derudover 3 ledere/unge inklusive gruppeleder. I alt 9 
personer.  
Forslaget blev vedtaget.  
 

7. Valg til bestyrelsen af: (alle valg er gældende for 2 år) 
Forældre: 
Formand Lone Andersen er valgt for 2 år i 2010 
Kasserer Susanne Frisenberg Jensen blev valgt for 2 år 
Tina Madsen er valgt for 2 år i 2010 
Annette Jørgensen er valgt for 2 år i 2010 
Robert Hertzog blev valgt for 2 år 
Tommy Nielsen blev valgt for 2 år 
 
Ledere:  
Majbritt Olsen er valgt for 2 år i 2010 
Ole Hadsbjerg blev valgt for 2 år 
Mette Høgh C. er valgt for 2 år i 2010 

SJØLUND KOKS DDS Side  11   



10  

Referat fra Grupperådsmødet  

den 22. februar 2011  

SJØLUND KOKS DDS Side   10   

 
                         Formand Lone Andersen bød velkommen. 

1. Valg af dirigent og referent. 
Ole Bernhøft Jensen blev valgt som dirigent og GL Mette Høgh C. som referent. 
Grupperådsmødet blev konstateret lovligt varslet i Koks før jul og i det udsend-
te materiale 3 uger tidligere. 

  
2. Beretning fra bestyrelsen og ledergruppen  

Formanden takkede spejderne og forældrene for at medvirke aktivt i vores 
kuvertlotteri og julemærkesalg.  Derudover takkede Lone det lokale handelsliv 
for at være så gavmilde i forhold til vores lotteri og opfordrede alle parter til at 
yde den samme indsats i 2011. 
Lone sluttede med at takke lederne for ”god underholdning” tænkt i bred for-
stand. 
Lederne præsenterede sig og fortalte om arbejdet med den røde tråd, udvik-
lingsplan og værdier og fik en stor og rørende tak fra Signes far! Tak for det! 
Udover disse bemærkninger blev der henvist til de skriftlige beretninger i det 
udsendte materiale. 
Beretningen blev taget til orientering. 

  
3. Fremlæggelse af regnskab for år 2010 med tilhørende status til godkendelse.  

Ole roste forsamlingen for at medvirke til at skabe gode indtægter og derud-
over fremhævede han den økonomiske støtte fra Sct. Georgsgilderne, kommu-
nen og Kirkelig ungdomsforening. Regnskabet for 2010 blev godkendt.  
Ole fik efterfølgende overrakt en fin kurv med tak for veludført arbejde som 

kasserer igennem flere år af formanden.  
  

4. Behandling af indkomne forslag 
Der var ikke indkommet forslag.  

  
5.  Væsentlige beslutninger om gruppens fremtid, herunder:  

 Forelæggelse af gruppens udviklingsplan med hovedindsatser for 2011. 
Udviklingsplanen blev fremlagt med fokus på det ligeværdige samarbejde mel-
lem ”spejdere, forældre og ledere” Konkrete planer for 2011 er gruppetur til 
Nykøbing med tema ”Shanes Verden” og fælles gruppesommerlejr til Haslev i 
uge 26.  
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Side 7 

Så blev det endelig forår og vi har allerede 

haft et par gode aftner hvor vi har kunnet være ude. Meget 

tiltrængt efter en lang mørk vinter. Nu er vi klar til udelivet for 

alvor, derfor vil vi lige påminde om at udetøj altid er nødvendigt 

da vi kan være impulsive og finde på hvad som helst i forhold til 

vores program. 

 

Forårsprogrammet et baseret på at vi gerne vil tage naturmærket, 

derfor hold skarpt øje med programmet da vi skal mødes mange 

andre steder end ved spejderhytten. 

Vi sluttede vinteren af med en dejlig fællestur i Shanes verden, i 

spejderhytterne i Nykøbing. Det var en fantastisk weekend. Vi 

havde den første forårsweekend med os. Vi var alle super multi 

kreative og fik de mest fantastiske ting  fremstillet. Vi fik dejlig 

mad og sov fantastisk i vores soveposer, da vi endelig faldt til ro 

efter en god dag. 

 

Vi skal også på Grønspættetur, Mikro-/ mini divisionsturnering 

hvor vi skal mødes med alle de andre mikroer og minier i Svend 

Gønges division. Denne gang går turen til øst Møn hvor vi håber 

på at møde nogle af de spejder venner vi fik på træf. Det hører vi 

mere om når tiden nærmer sig. Man kan stadig nå at tilmelde sig 

da Anders har tilmeldt et par ekstra. 

 

Inden vi går på sommerferie skal vi også ud og øve overnatning i 

telt så vi er klar til sommersejren. Det kommer I helt sikker til at 

hører mere om når vi nærmer os. Først skal det lige blive varmere 

og nattetemperaturen højere. 

Vi glæder os, spejder hilsen Silja, Anders og Christina 

 

Obs: se program på forrige side…………. 

 
SJØLUND KOKS DDS 

Kære Mikroer og forældre 

Side 7 
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Mini program 

 

Hej minier 

 

Så er det næsten forår. Vi kan glæde os over at solen skinner 

stærkere og stærkere, og græsset næsten er blevet den flotte 

grønne farve igen. 

Vi nærmer os snart divisionsturneringen, hvor vi skal på grøn-

spættetur med alle de andre mikroer og minier I vores division. 

Vi arbejder stadig meget med samarbejde og ro børnene imellem, 

men det er blevet meget bedre de sidste måneder. Vi hygger rigtig 

meget sammen, og glæder os til at vi kan være meget mere ude. 

 

Husk at have tøj på, så vi kan være ude hver gang, og melde afbud 

hvis I ikke kommer til møderne. 

 

Spejderhilsen Sidsel 

 

PROGRAM: 

11/4 Forberede divisionsturnering/Klar dig selv 

18/4 Påskeferie 

25/4 Påskeferie 

27/4 Sct. Georgsddag ved hytten kl, 6 

2/5 Forberde divisionsturnering/Klar dig selv 

7/5 Divisionsturnering 

9/5 Hygge ved bålet 

16/5 Klar dig selv 

23/5 Tur I skoven 

30/5 5 km gåtur 

6/6 Pakke grej til sommerlejre 

13/6 2. pinsedag 

15/6 Fælles afslutning 
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Hej Juniorer 

SJØLUND KOKS DDS Side 9 

  
Så er det blevet tiden hvor vi er i gang med at forberede os til  
juniordivien som foregår i maj måned. Vi glæder os rigtig meget til 
at komme af sted, og vi skal sammen finde ud af hvem der vil 
være patruljeleder og assistent, til denne tur, så det må i allerede 
godt nu overveje om i kunne tænke jer, en af delene.  
 

6. april fællesmøde i hytten tema påsketing 
13 april. førstehjælp 

20.april mad over bål og trangia 
 

27 april sct georgsdag kl. 6.00 om morgenen 
 

27 april kl. 18.00 almindeligt møde morse 
 

4 maj. Vi pakker til divi 
7-8 maj juniordivi 

11 maj:vi rydder op efter divi  
18 maj velvære 

25 maj vi laver lejrkapperne færdige 
1 junibyløb 

8 juni vi hygger og forberreder til sommerlejr 
15 juni sommerafslutning med forældre 

 
 
 

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 af-

bud, hvis i ikke kommer, da det kan være surt at stå hernede hvis i er mange 

der ikke kommer en dag. 

 

Spejderhilsner Laila, Majbritt og Ole 

 

 

 


