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DEADLINE 

Indlæg til næste nummer sendes til gruppeleder Mette Høgh C på  

mette@nyraad.net senest d. 10. august 2011 

SMÅ HURTIGE til Sjølund Koks læsere 

Spejderhilsen Mette  

Gruppeleder i den attraktive gruppe Sjølund DDS  

 

 

 

 

Kære Sjølund 

 Lørdag den 9. juli skal vores meget aktive minileder Sidsel giftes 

på Østergård Efterskole og det vil betyde meget for hende hvis 

mange friske spejdere i blå uniformer vil møde op. Jeg vil derfor 

anbefale jer at læse midtersiderne i dette blad! 

 Og så skal vi jo snart på fælles sommerlejr: husk at tilmelde jer 

senest den 9. juni til de respektive ledere.  

 Sommerafslutningen er fælles for spejdere med familier, men i år 

skal vi være ude på Ørnehøj, se side 3. 

Jeg ønsker alle spejdere med familier en rigtig dejlig varm sommer! 

Spejder hilsen Mette, GL 
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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 
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, Kirketorvet 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. 
 
 

 Adresseliste 
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Side 3 

 

15. juni: sommer afslutning for 

os alle, dvs. alle spejdere med deres familier 

Vi mødes på parkeringsplads ved Ørnehøj, kl. 18. Vi 

byder denne gang på et lille løb, lidt sange, og hyggeligt 

samvær. 

Vi skal være udenfor, så husk tøj der matcher vejret! 

Alle familier skal selv medbringe en ret 

til en fælles buffet. Det betyder, at alle familier 

blot medtager en portion/ret der svarer til det de cirka 

kan spise. Hvis alle familier medbringer hvad de selv 

kan spise, så går det sikkert op. Derudover skal I 

også huske drikkelse, spisegrej og 

tæpper! 
 

24. 06: sommerlejr start 

 

 

Spejderhilsen Ledere og Bestyrelse 
 

Obs: Mødested til fælles afslutning: Ørnehøjgårdsvej 11, 

Bakkebølle, Strand 4760 Vordingborg 

SJØLUND KOKS DDS 

Fælles program 

Fælles start efter sommerferien:  

onsdag den 17. august                               
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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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REFERAT af bestyrelsesmødet den 

4. Maj 2011 

 

1. Mødeleder: Ole. Referent: Lone. 

2. Dagsorden: godkendt. Referat: godkendt. 

Orientering fra Kasserer: 

Vi byder Susanne meget velkommen. 

Enighed om at købe en ny kaffemaskine. 

Indbetalingskort til kontingent på vej. 

Susanne har opdateret Blåt Medlem, og er ved at sætte sig ind i regnskabet. 

Drøftelse af brug af elektroniske midler. 

Susanne kontakter Vordingborg Bank, Brian Henriksen, for at få et tilbud. 

Orientering fra lederne: 

Micro: 11-12, incl. 2 piger og 3 drenge på prøve. Fuld fart på og nyder nu at 

være ude efter den lange vinter. Går efter naturmærket. 

Mini: ca. 12. Mere ro på. Er stadigvæk sammen med Kong Volmer. Tager to 

patruljer              af sted til DIVI på lørdag. Sidsel efterlyser kraftigt en leder 

mere. 

Junior: 6. Majbritt orienterede om DIVI, som hun har været med til at arrange-

re. 

Trop: 10. Træner til 100 km løb. Afholder den 12. Maj løb for Inner Wheel. 

Seniorer: 8. Planer om at tage til Sverige til Jamboree. I gang med hemmelig-

heder. Delte reklamer ud for Holscher Frøhandel. 

Gruppen: Bryllup den 9. Juli 2011 med reception. Mette sørger for orientering. 

Mette kikker på eksisterende materiale om nye ledere. 

5. Orientering fra Divisionsrådsmøde. Ole og Majbritt orienterede. 

Kuvertlotteri 2011, opfølgning. 

Kuverterne er nu pakkede og uddelt til spejderne. Vi køber chokolade for ca. 

200 kr. til Skoringen, der deler gaver ud. Vi begynder i efteråret på næste års 

lotteri. 

Kommende arrangementer: 

Fælles afslutning den 15. Juni 2011: Sted: Ørnehøj shelter. Alle familier med-

bringer en ret/en kage til fælles buffet. Drikkevarer medbringes selv. Løb fra 

den 12. maj. Mette laver indslag i KOKS. 

Deltagelse i Sct. Georgs Gildernes loppemarked: Lone kommer med nogle 

tropsspejdere. 

8. Næste forældrekaffe: Ved oprykningen den 19. September 2011. 

Vedligehold: Ingen bemærkninger. Drøftes indgående på næste møde. 

Udvikling: do / Næste møde: mandag den 22. August 2011 kl. 18.30. 

Evt. Lone laver seddel til naboerne om at vi beder forældre og spejdere om at køre 

langsomt. Susanne medbringer kage til næste møde. Tommy foreslog at arran-

gere en oprydningsdag på Algade. Tommy henstiller, at sluttiderne overholdes 

for de mindre spejdere. 

SJØLUND KOKS DDS Side  11   
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Trop 

SJØLUND KOKS DDS Side   10   

 

                    Hej Trops piger 
 

Så nærmer sommerferien sig og jeg ønsker jer en god fredelig 
sommerferie.  Jeg må sige, at det er en fornøjelse at besøge jer 
indimellem for I har en ganske særlig gnist. Den selvsamme gnist 
fik damerne fra Innerwheel at føle da de besøgte os den 12. maj. I 
arrangerede et lille løb for dem, og efterfølgende havde vi bål 
med masser af mad. Det gjorde I rigtigt godt, piger og I tjente jo så 
også de 1000 kr. til jeres  afslutning på sommerlejren. På vores 
ledermøde i næste uge vil vi forsøge at finde ud af hvordan vi er-
statter Jonas  og derefter melder vi dette ud til jer. 
 
Spejderhilsen Mette, GL 
 
Juni: 

2. juni: Intet møde – KRISTI HIMMELFART 

9. juni: Pakke til sommerlejr 

                – husk sidste frist for tilmelding til sommerlejr! 

15. juni: Sommerafslutning - fællesmøde, se side 3 

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

9. juli: Sidsel skal giftes, se side 6 og 7 
17. august: Fælles start efter ferien 
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Side 5 

 
Kære Mikroer og Forældre 

 

Nu er sommerferien kommet, så mandags møderne holder pause til 15. August. 

I mellemtiden har vi vores sommerlejr i Haslev at glæde os til. Efter 

sommerferien skal vi til at øve os til det traditions rige Økseløb. Det gør vi bla. 

ved at tage 5 km. Mærke. 

Vi takker nu for et fantastisk forår og glæder os så til et lige så fantastisk efterår 

sammen med jer.  

 

Spejderhilsen Silja, Christina og Anders. 

 

Program 

 

Juni: 

15. Fælles Sommerafslutning 

24-26. Sommerlejr 

 

Juli: 

9. juli: Minileder Sidsel skal giftes, se side 6 og 7 

Sommerferie 

 

August: 

15. Første møde (hygge og information om Økseløb) 

17. Fælles start (møde for alle gruppens spejdere) 

22. 5km mærke (husk gode vandresko) 

29. Forberedelse til Økseløb 

 

September: 

5. Forberedelse til Økseløb 

10. Økseløb ved Dehnshytten 

 

Husk alle møder foregår udendørs uanset vejret, så 

husk at være klædt rigtigt på. 

 

 

SJØLUND KOKS DDS 

Mikro program 
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SJØLUND KOKS DDS Side 6 

 

 

 

 
BRYLLUP 

 

Kære spejdere og forældre i Sjølund 

 

Vores minileder Sidsel, som har været en højt skattet leder hos 

os i mange år, skal giftes med Henrik som jo har været leder i 

Kong Volmer i mange år lørdag den 9. juli kl. 

14.30 på Østergård Efterskole, Østergårdsstræde 42, 4735 

Mern 

Efter selve ceremonien er der reception indtil ca. kl. 16.30. 

Sidsel og Henrik vil blive meget glade for at se nogle glade 

spejdere i blå uniformer på denne højtidsdag og derfor er I 

alle inviteret.   Jeg håber, at I kommer og hvis I har spørgsmål, 

kan I rette dem til undertegnede. 
 

Spejderhilsen 

Mette, gruppeleder 

Tlf. 5153 2587 

 
 
 

 

 BRYLLUP 
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Hej Juniorer 

SJØLUND KOKS DDS Side 9 

  

 

Hej Juniorer 
 

Som i sikkert har bemærket i diverse aviser foregik juniordivien i 
år i Vordingborg desværre havde vi ikke nogen med, men vi hå-
ber at vi til næste år kan have mindst en patrulje med. Nu er det 
ved og være sommer, og vi skal snart af sted på sommerlejr. I år 
skal vi til Haslev og leje indianere, hvilket er en god forberedelse 
til årets økseløb, som helt tilfældigt handler om det samme. Vi 
glæder os rigtig meget til at så mange af jer kommer med som 
muligt 
Programmet ind til sommerferien se således ud;.  
 

1 juni byløb 
8 juni vi hygger og forbereder til sommerlejr 

15 juni sommerafslutning med forældre 

9. juli: Sidsel skal giftes, se side 6 og 7! 
17 august fælles start efter ferien 

 
 
 

Til sidst vil vi godt ønske jer alle en rigtig god sommer og glæder os til at se 

jer igen efter sommerferien. Og 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, det kan Signe snakke 

med om. . 

 

Spejderhilsner Laila, Majbritt og Ole 
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Mini program 

 
 
Hej minier 

 

Så er det næsten sommer. Vi kan være ude hele tiden, uden at det bliver alt for 

koldt ( hvis man har det rigtige tøj på. Sommerferien er lige om hjørnet, og 

mon ikke at vi alle glæder os til det.  

Sommerlejren går jo i år til Haslev, og jeg håber at mange af jer gerne vil med.  

Vi fortsætter vores samarbejde med drengene, hvilket især bliver nødvendigt 

efter sommerferien. Jakob skal i praktik på et galleri i Berlin, og Kirsten skal på 

højskole i Hillerød. Derfor er der kun Henrik og jeg tilbage.  

Efter sommeren kommer der økseløb, så det skal nok blive spændende. Ellers 

skal vi nok bruge noget af efteråret på at finde rundt i en patruljekasse blandt 

meget andet.  

Vi har lige taget et mærke med ”Klar dig selv”, hvor nogen blandt andet har 

lært forskellen på en spiseske og en teske, ligesom andre har lært at slå æg ud.  

 

Husk at melde afbud, gerne på sms, hvis I ikke kommer. Det gør det meget 

nemmere for os at planlægge.  

Derudover skal I huske at have tøj på, så I kan være ude hver gang, og vi ser 

gerne at I mindst har tørklæde på.  

 

Spejderhilsner Sidsel 

 

Program:  

6/6 Pakke grej til sommerlejre 

13/6 2. pinsedag 

15/6 Fælles afslutning 
24-28/6 Sommerlejr 

 

9. juli; Sidsel skal giftes, se side 6 og 7 
 

17/8 Fælles opstart ( det er en onsdag) 

22/8 Være sammen med mikrogrenen 

29/8 Forberede økseløb 

 

 

SJØLUND KOKS DDS Side 8 
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Side 7 

 

BRYLLUP 

 

Kære spejdere og forældre i Sjølund 

 

Vores minileder Sidsel, som har været en højt skattet leder hos os i mange år, 

skal giftes med Henrik som jo har været leder i Kong Volmer i mange år 

lørdag den 9. juli kl. 14.30 på Østergård 

Efterskole, Østergårdsstræde 42, 4735 Mern 

Efter selve ceremonien er der reception indtil ca. kl. 16.30. 

Sidsel og Henrik vil blive meget glade for at se nogle glade spejdere i blå 

uniformer på denne højtidsdag og derfor er I alle inviteret.   Jeg håber, at I 

kommer og hvis I har spørgsmål, kan I rette dem til undertegnede. 

 

Spejderhilsen 

Mette, gruppeleder 

Tlf. 5153 2587 

SJØLUND KOKS DDS 

BRYLLUP 

Side 7 


