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DEADLINE 

Indlæg til næste nummer sendes til gruppeleder Mette Høgh C på  

mette@nyraad.net senest d. 4. januar 2012 

SMÅ HURTIGE til Sjølund Koks læsere 

Spejderhilsen Mette  

Gruppeleder i den attraktive gruppe Sjølund DDS  

 

 

 

 

Bemærk venligst forhåndstilmelding til Spejdernes lejr 2012 på side 

7 og husk at aflevere senest den 28.11!!! 

 

Jeg ønsker hjerteligt velkommen til vores 3 nye ledere; Susie, Lis-

beth og Ellen!  

 

Og specielt til mikrospejdernes forældre: husk at kontakte Christi-

na ved spørgsmål, da Anders holder pause.  

 

Dette bliver det sidste nummer før jul og derfor ønskes alle en glæ-

delig jul og et godt nytår! 
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Gruppeleder 
Mette  Høgh C. Æblevænget 7, 4760 Vordingborg 55 37 68 01 
 
Mikro   

Christina Præstegaard  Chr. Winthersvej 11. 4760 Vo.     55 34 30 20 
Silja Nielsen, Grønnegade 11, 1tv, 4700 Næstved            21 79 99 89  
Ellen Jensen 
 
Mini  
Sidsel Nørskov Wessel,   Ringparken 22, 3tv , Roskilde     28 78 32 45 
Lisbeth Danielsen 
Susie Webler 
 

Junior                                
Majbritt Olsen Kastrupvej 27, 4760 Vordingborg 55 37 35 31 
Laila Herskind, Kallevadvej 5, 4760 Vordingborg              23 70 24 04 
 
Trop 
Ole Hadsbjerg, Københavnsvej 44. 4760 Vo.              20 45 44 56  
Julie Krøjer Hansen, Bakkebøllevej 86 , Vordingborg       40 92 48 68 
 
Senior  

Sidsel Nørskov Wessel, 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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09.11: Julemærke præsentation  

12.11: Salg af julemærker 

20.11: Salg af julemærker 

27.11: Salg af julemærker 

 

28.11: Fælles juleafslutning for alle spejdere 

med familie i hytten mellem kl. 18 og 20.  
Medbring mad (der svarer til eget forbrug) så 

dækker vi en fælles buffet og spiser sammen. 

Aftenens indhold vil udover fællespisning være 

juleboder som vi plejer, med mulighed for at lave 

juledekorationer, juleknas, juleklip, julesang m.m. 

Kom og vær med! 

1.12: Fredslys, se dagspressen 

 

9. januar: Fælles start for alle spejdere efter 

jul kl. 18 i hytten. Vi holder nytårskur. 

 

29.02: Grupperådsmøde  

 

 
Spejderhilsen og god jul og godt nytår  

fra Ledere og Bestyrelse 

 

SJØLUND KOKS DDS 

Fælles program 
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SJØLUND KOKS DDS Side 4 

Mikro program 

Hej Mikroer og forældre 

Først vil vi byde velkommen til Ellen. Hun er lærerstu-

derende, spejder i Sakskøbing og nu senior i Sjølund. Hun har haft os på prøve, 

og har sagt ja til at være vores nye lederassistent. Vi er super glade for, at kun-

ne byde Ellen velkommen. 

Vi har lige haft en fantastik overnatningstur i vores hytte. Vi havde tid til at 

lege og vi klarede os selv, lavede en masse mad og hyggede os ved pejsen. Vi 

legede med vores sovedyr og sov længe i vores poser.  Og efter en god formid-

dag i det dejlige efterårsvejr og en frokost blev det tid til vi skulle hjem igen. 

Tiden fløj afsted. Vi takker alle for en god tur og siger særlig tak til Oskar’s far 

Bo som havde tid og lyst til at tage med os. 

I denne stund har jeg tilmeldt os til mikro-mini træf, hvor vi skal på 10 timers 

rejse med Gulliver. Vi er alle tilmeldt på nær Oskar da han har fødselsdag på 

dagen. Oskar ønskes en god fødselsdag fra os alle.  

Nu er efteråret rigtig kommet og aftenerne er blevet mørke. Vi vil derfor fordy-

be os i lidt mere indenfor. Men hav altid tøj på/med til at vi kan være ude, for vi 

kan ikke holde ud at være inde i 2 timer, uden at komme ud og rører os. Et par 

inde sko kan være en god ide at tage med, da der godt kan være lidt fodkoldt i 

hytten. 

Vi holder altid spejderfri i december. Måneden byder på så mange aktiviteter, 

hvor vi gerne vil følge med i julekalenderen, gerne på flere kanaler, også har vi 

julearrangement i skolen og andre foreninger, julekagebagning med moster Oda 

og meget mere. 

 

Efterårsprogram for mikroer: 

29-10 mikro - mini træf 

31-10 spejder fri 

7-11 koder og kimsleg 

9-11        Julemærke præsentation 

12-11      salg af julemærker 

14-11 koder og kimsleg 

20-11      salg af julemærker 

21-11 koder og kimsleg – husk lommelygte 

27-11      salg af julemærker 

28-11  fælles juleafslutning – tag din familie med 

1-12  freds lys 

9-1  fælles opstart – nytårskur 
 
Mange spejderhilsner fra os alle 

Ellen, Silja og Christina 
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Spejdernes Lejr 2012 

Følg med på www.2012.spejderne.dk 
 

Transport: 

Til lejren skal vi sandsynligt køre i et særligt spejdertog! 

 
Aktiviteter: 

På sådan en stor lejr vil der være aktiviteter dagen lang, udover 

al den aktivitet der er forbundet ved at være på lejr, madlav-

ning, båltænding, oprydning, toiletbesøg i kø, hentning af mad, 

fælles morgensamling, lejrbål, osv…. 

 

Men på lejren vil der være aktiviteter delt i 2 hovedgrupper: de 

planlagte og de frie aktiviteter. 

 

JOB TILBUD: 

Vi har et særligt job tilbud til 2—3 forældre. Deltag som mad-

tante/onkel på vores lejr. Du/I får ansvaret for forplejning døg-

net rundt på vores lille Sjølund Lejr, men alle spejdere/ledere 

vil selvfølgelig på skift være med til at lave maden. Men det er 

dig/jer der styrer, henter og beregner og sørger for at vi får mad 

til tiden. Hvem vil være med? Jeres egen spejder skal selvføl-

gelig også synes at det er en god ide. Ansøgning sendes til vo-

res gruppeleder på mette@nyraad.net   

 

 

Forhåndstilmelding åbnes pr. 1.november og vi vil gerne 

vide om I vil med senest til juleafslutningen den 28.11. Den 

endelige, bindende tilmelding afleveres først efter jul når I ken-

der alle betingelser. Men forhåndstilmeldingen er vigtig da den 

bestemmer hvor meget jord vi får på lejren. Husk derfor at afle-

vere side 7 nu!!! Og senest den 28.11!!! 
 

SJØLUND KOKS DDS Side  11   
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Spejdernes Lejr 2012 

SJØLUND KOKS DDS Side   10   

 

Spejdernes lejr 2012 foregår 21.—29. juli 2012 i Holstebro. Det 

koster 1775 kr. at deltage på fuldtid. I Sjølund aftaler vi den endeli-

ge pris på bestyrelsesmøde i næste uge. Det er nemlig et større reg-

nestykke, da der også er udgifter til transport og indkøb af ekstra 

grej, lederdeltagelse, kommune tilskud m.m.  Men 1775 kr. er altså 

maxbeløbet som vi bestemt regner med at kunne sætte et par hund-

rede kroner ned. 

 

I Sjølund deltager vores minier fra den 22.—25. juli. Vores mikroer 

deltager ikke, de får deres egen minilejr som vanligt sandsynligt 

lige omkring den første weekend i sommerferien. 

 

Spejdernes Lejr 2012 arrangeres af 5 spejderkorps; De Grønne Pi-

gespejdere, Danske Baptisters Spejderkorps, Dansk Spejderkorps 

Sydslesvig, KFUM spejderne og Det Danske Spejderkorps. 

 

På lejren skal vi bo i kvarterer og vi skal—sjovt nok—bo i Vor-

dingborg kvarteret sammen med de andre spejdere fra Vordingborg 

Kommune. Plus sandsynligt FDF som ikke er med i denne store 

lejr. Vi har lov til at invitere fodboldklubben m.fl. Med, men vi 

holder os til vores venner fra FDF. 

 

I foråret 2012 skal vi mødes med vores venner fra kvarteret på en 

tur så vi er klar til den store lejr! 

 

I forældre er hjerteligt velkomne, ikke til at bo i vores lejr—men til 

at deltage som hjælpere. På sådan en lejr er der mange opgaver og 

vi har brug for meget hjælp. Der findes en særlig flexlejr = hjælper-

lejr som vi håber at lokke jer med på! 

Tjek venligst job muligheder på www.2012.spejderne.dk, vi har 

brug for jer! 
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Side 5 

Hej minier 

 

Så er det efterår. Vi sluttede ellers september af med næste sommerligt vejr – 

ærgerligt at det ikke kom i sommers.  

Vi er lige pludselig blevet mange flere ledere i minigrenen. Lisbeth ( hende der 

altid laver noget sjovt til økseløbet) kunne godt tænke sig at være spejderleder 

igen, så hun er tilbage i uniformen, for at have det sjovt med os. Så er Susie 

også kommet, og hun er i forvejen minileder et sted i Roskilde, men hun er bare 

så vild med minier, at hun også ville være sammen med os.  

Det er jo super dejligt – så stort VELKOMMEN til dem! :-)  

 

Husk at have tøj på til at være ude hver gang, og meld afbud hvis I ikke 

kommer – gerne på sms.  

 

Spejderhilsen  Lisbeth, Susie og Sidsel 

 

 

24/10 Vi skal have noget om det der sundhed 

28-29/10 Mikro-minitræf 

31/10 Vi skal have noget om det der sundhed 

7/11 Temmelig hemmeligt – i hvert fald for forældre 

9/11 Præsentation af julemærket 

12/11 Salg af julemærker 

14/11Temmelig hemmeligt – i hvert fald for forældre 

20/11 Salg af julemærker 

21/11Temmelig hemmeligt – i hvert fald for forældre 

27/11 Salg af julemærker 

28/11 Fælles juleafslutning, se fællessiden 

1/12: Fredslys, se dagspressen 

9. januar: Fælles start med nytårskur i hytten ml. 

kl. 18 og 20  

SJØLUND KOKS DDS 

MINI PROGRAM 
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Hej Junior piger 

 

Så er det ved at være koldt og mørkt udenfor. Derfor skal I huske 

det varme tøj og gode humør! 

 

PLAN for oktober/november: 

 

26.10: Kort, kompas og knob 

02.11: hemmeligt møde 

09.11: Julemærke præsentation og hemmeligt møde 

12.11: Salg af julemærker 

16.11: Hemmeligt møde 

20.11: Salg af julemærker 

23.11: Julehyggemøde, husk en gave til max 30 kr.  

27.11: Salg af julemærker 

28.11: Fælles juleafslutning for alle spejdere med familier, se 

fællessiden 

01.12: Fredslys, se tid og sted i dagspressen 

 

I ønskes alle en glædelig jul og et rigtigt godt nytår! Pas godt på 

jer selv og vi glæder os rigtigt meget til at se jer igen i det nye år 

med alle fingre og hænder i god behold! 

 

Mandag den 9. januar: Fælles start for alle spejdere med 

nytårskur i hytten kl. 18. 

 

Stor spejderhilsen  

 

Laila og Majbritt 

 

 JUNIOR 
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TROPPEN 

SJØLUND KOKS DDS Side 9 

Nu er sommeren ovre og efteråret er startet og jeg har nu fået mulighed for at 

være hos jer nogle måneder, og jeg synes at I er nogle søde og livlige spejdere 

 I fik været på økseløb hvor Egern vandt en Turnout og fik en flot 2 plads, og 

dette selvom at Trine måtte hentes af samaritterne på aftenløbet. Muldvarpene 

slap heller ikke for skader, Margot fik en rafte over skulderen så den gik af led 

og måtte en tur på skadestuen og gæv som hun er kom hun tilbage og var med 

til resten af løbet. Natløbet blev gennemført af 2 patruljer, og jeg synes at I var 

gode. Det var dejligt at se jer stå og pynte kager ved gourmet aften og få Kvick-

lys kunder til at spise kagerne trods at der var mange spændende smagninger 

rundt i forretningen. 

Vandreturen Møn rundt blev gennemført i pragtfuldt vejr, Mie gik så hun fik 50 

km mærket, Rebecca og Ole gik 100 km – flot. 

I uge 42 tager Mie, Rebecca og Trine på Plan, vi ønsker dem en rigtig god ople-

velse. 

Næste store arr. for hele troppen er Scout College d. 4 november. 

I november har vi vores julemærke salg og I skal mindst møde op en af dagene 

og sælge mærker. 

Vi fortsætter med vores sammenarbejde med 1 Kong Volmers trop, og vil få 

mere sammen end bare afslutningen som det er nu. 

Vi vil arbejde på, at hver patrulje skal planlægge og stå for en møderække som 

resten af troppen skal være med til. 

 

Program 

26. oktober 

2. november 

4 – 6 november Scout College 

9. november præsentation af julemærket i 1 Kong Volmers hytte 

12. november julemærke salg 

16. november 

20. november julemærke salg 

23. november 

27. november julemærke salg 

28. november fælles jule afslutning, se fælles siden 

1. december fredslys, se dagspresse vedr.: tid og sted 

Og så må vi finde ud af hvor mange spejdermøder der skal være i december. 

9. januar 2012: Fælles start med nytårskur i hytten ml. Kl. 18 og 20 

 

Med spejder hilsen Julie og Ole 
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Spejdernes Lejr 2012 

 

 
Spejdernes lejr 
2012 
 
Bagside på til-
melding 
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Spejdernes Lejr 2012 

Side 7 

FORHÅNDSTILMELDING 

 

Som afleveres i denne uge eller senest 

den 28.11.2011 til jule- fællesmødet!!! 

HUSK det nu! 

 

Jeg……………………………………….. 

som er mini…...junior…….trop……. 

senior…… i Sjølund vil gerne med på 

sommerlejr i 2012 i Holstebro. 

 

Mine forældres underskrift 

 

…………………………………………….. 
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