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DEADLINE 

Indlæg til næste nummer sendes til gruppeleder Mette Høgh C på  

mette@nyraad.net senest d. 5. marts 2012 

SMÅ HURTIGE til Sjølund Koks læsere 

Spejderhilsen Mette  

Gruppeleder i den attraktive gruppe Sjølund DDS  

 

 

 

 

I ønskes alle et godt nytår! GENOPSLAG—GENOPSLAG 

JOB TILBUD: 

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

te/onkel på vores lejr. Du/I får ansvaret for forplejning døgnet 

rundt på vores lille Sjølund Lejr, men alle spejdere/ledere vil selv-

følgelig 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 selvfølgelig også sy-

nes at det er en god ide. Ansøgning sendes til vores gruppeleder 

på mette@nyraad.net   
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Gruppeleder 
Mette  Høgh C. Æblevænget 7, 4760 Vo. 55 37 68 01—51 53 25 87 
 
Mikro   

Christina Præstegaard  Chr. Winthersvej 11. 4760 Vo.     55 34 30 20 
Silja Nielsen, Grønnegade 11, 1tv, 4700 Næstved            21 79 99 89  
Ellen Holst, Kildemarksvej 18E, 4760 vordingborg,           28 86 22 82 
 
Mini  
Sidsel Nørskov Wessel,   Ringparken 22, 3tv , Roskilde       28 78 32 45 
Lisbeth Danielsen, Marienbergvej 37, 4760 Vordingborg, 55 37 71 21 
Susie Webler, Rørosvej 34, 4760 Vordingborg,                29 43 55 80 
 

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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20.1: Junior deltager i 
Ramasjang, se tv kl. 18 
 
 
 
 

 
20.02: Fælles møde, fastelavn  
kl. 18—20 i hytten, se side 7 
 
29.02: Grupperådsmøde og Tænkedag for alle 
spejdere, forældre og ledere i hytten kl. 18—
21—Indkaldelse vil følge via alm. postbrev cirka 
3 uger før. Vi glæder os til at se jer alle! 
 
10.-11.03: Gruppetur til Maribo, tema; sansetur, 
se side  8 

 

14.—15. april: forlejr til 2012 

 
Spejderhilsen 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 

Godt nytår til jer alle. 

Vi mødtes 9. januar til nytårskur. Og hvad er nytårskur? For os var det en højti-

delig velkomst til alle Sjølund spejdere, hvor alle ledere bød velkommen. Der 

var disket op med kulørte drikke med høj sugerørsføring. Dertil var der en 

overdådig buffet. Kagebuffet. Tropspigerne havde lavet en sang quiz. Her efter 

lavede alle grene spejder mål for 2012. 

Vi har skrevet adskillige mål og dertil vil vi ledere tilføje et mål. Vi vil alle tage 

det nye sundhedsmærke. 

Ikke alle var med til nytårskuren.. Ud over enkelte spejdere, så var Silja der 

ikke. Silja har fået spejder-orlov, da hun er startet på højskole. Det betyder, at 

hun ikke kan deltage i vores ugentlige spejdermøder, men hun vil så vidt det er 

muligt være med på vores ture. 

Hen over sensommeren og efteråret har vi arbejdet med på naturmærket.  Natu-

ren året rundt vil vi fortsat følge, sideløbende med nye emner. Vi vil starte med 

”klar dig selv” og ”førstehjælp”. Under førstehjælp vil vi besøge Falck/

brandstationen, den endelige dato kommer senere.  Sundhed vil være en fast del 

på møderne, det kan være i form af vi spiser sundt eller har aktivitet hvor vi får 

pulsen op 
Og endelig har vi fået mærkerne fra mikro-mini træf, hvor vi var på rejse med 

Gulliver. 

Forældre i er altid velkomme til at være med. I må gerne supplerer vore emner. 

Sig gerne til…. 

Vinter program for mikroer: 

16/1 Klar dig selv - sundhed 

23/1 Klar dig selv - sundhed 

30/1 Klar dig selv - sundhed 

6/2 Førstehjælp - sundhed 

13/2        Vinterferie 

20/2  Fastelavn – vi møder alle udklædte og slår katten af tønden 

27/2 Førstehjælp - sundhed 

29/2 Grupperådsmøde og Tænkedag – tag far og mor med til møde 

5/3 Førstehjælp – sundhed - Introduktion til gruppeturen 

10-11/3 Gruppetur – Turen går til Maribo, hvor vi udfordre vores sanser. 
Tag tøj på der passer til vejret, da vi altid er ude. 

 

Mange spejderhilsner fra os alle    

Ellen, Silja og Christina 

11  

Spejdernes Lejr 2012 

Følg med på www.2012.spejderne.dk 
 
Find det perfekte lejr-job 

I menuen til højre kan du under "Lejr-job" se mange flere jobs under vores 

overordnede kategorier. Tag på opdagelse i de mange muligheder, du har på 

Spejdernes Lejr 2012. 

Registrering som jobber 

Vil du være jobber, skal du registrere dig, så vi kender dine interesser og 

kvalifikationer. Du skal også angive, hvis du allerede har lavet aftale om et 

konkret lejrjob. Har I spørgsmål, kan I kontakte jobfunktionen direkte på 

jobcenter@spejderneslejr2012.dk  

Find jobber-registreringen her... 

Deltagervilkår for jobbere på Spejdernes Lejr 2012 

På Spejdernes Lejr 2012 er der 

brug for alles hænder til at løse 

lejrens mange arbejdsopgaver. 

Nogle jobs giver mulighed for, 

at man kan arbejde en enkelt dag, to dage eller måske bare et par timer. An-

dre kræver, at man er der på fuld tid. 

De jobs, der ikke kræver fuldtidsbemanding håber vi, at alle voksne på lej-

ren vil bidrage til ved at donere lidt af deres lejr til fællesskabet. 

For de jobbere, der arbejder under hele lejren, tilbyder Spejdernes Lejr en 

deltagerpris på 1300 kroner eksklusiv transport, men inklusiv forplejning. 

Det sker for at kompensere for den store arbejdsbyrde, som kan betyde, at 

man ikke kan deltage i lejrens aktivitetstilbud. 

De 1300 kroner dækker lejromkostningerne uanset, om man vælger at bo 

sammen med sin gruppe eller på lejrens campingområde – kaldet flexlej-

ren. 

Jobbere vil kunne spise i jobberkantinen i voksenområdet, læs mere om 

jobberbespisning i Spisning for jobbere og gæster. 

Spejdernes Lejr 2012 tager børns sikkerhed alvorligt og kræver en børneat-

test på alle deltagere over 14 år, der arbejder som jobbere og har børnekon-

takt på lejren. Læs mere under børneattester. 

SJØLUND KOKS DDS Side  11   

 
 

http://2012.spejderne.dk/redir.aspx?C=c8e583f31fcb4c10b394017d78adb416&URL=mailto%3ajobcenter%40spejderneslejr2012.dk
https://sl2012.gems.pro/Volunteer/Register.aspx?SiteMapTreeExpanded=1f09a067-68ef-4c25-b80b-9d121d515a2e&SetLanguage=da-DK
http://www.2012.spejderne.dk/da/spisning-jobbere-og-g%C3%A6ster
http://2012.spejderne.dk/da/ledere/spejdernes-lejr-2012-tager-b%C3%B8rns-sikkerhed-alvorligt
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Spejdernes Lejr 2012 
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Hovedpunkter i programmet: Hver dag fra søndag den 22. juli til lørdag 

den 28. juli er der mulighed for frie aktiviteter samt aktivitetsbobler, som kræver 

tilmelding. Der er aktivitetstilbud for alle aldersgrupper. 

Derudover rummer lejr-programmet en række andre tilbud. Nogle er tilrettelagt 

for bestemte aldersgrupper, men så fleksible, at lejr-deltagere kan følges med 

kammeraterne, selv om enkelte falder uden for alders-kategorien. 

Der er blandt andet planlagt dette:  

Lørdag den 21. juli: Ankomst, opbygning af lejren 

Søndag den 22. juli: Fælles åbning af lejren 

Tirsdag den 24. juli: Børnefest 

Onsdag den 25. juli: Gudstjeneste + voksenfest 

Torsdag den 26. juli: Kvartersdag + ungdoms-fest 

Lørdag den 28. juli: Fælles afslutning på lejren 

Søndag den 29. juli: Hjemrejse 

Endelig tilmelding findes på særskilt papir—husk at aflevere 

senest den 22. marts samtidig med betaling! 

 

 

Vores pris for lejren: 

Mini: (deltager søndag til onsdag) 850 kr.  

Junior, trop, senior: (deltager lørdag til søndag) 1450 kr. 

Lejrprisen skal betales senest den 22. marts —på spejdermøderne 

i uge 12 samtidig med den endelige tilmelding.  

Husk at give din leder en melding hvis vi skal forsøge at ansøge 

Sct. Georgsgildet om hjælp til betaling.  
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Side 5 

Hej minier 

Så er det forbi med jul og nytår. Vi 

håber at alle har haft en god ferie, 

og er kommet sikkert ind i det nye 

år. Vi fortsætter samarbejdet med 

drengene på den anden side, og 

håber at det kommer til at gå ligeså 

godt som før jul. 

Vi starter ud med lidt forskellige 

møder, hvor vi skal bruge vores 

færdigheder, og finder ud af hvad vi 

er rigtig gode til. 

Lige nu ser rigtig mange af os frem 

til at vi skal på den store sommerlejr 

til sommer. Vi håber at vi bliver 

omkring 35.000 spejdere og at der 

bliver tid til en masse sjove 

øjeblikke. 

Vi skal bo sammen med alle de 

spejdere der er i Vordingborg 

kommune, forhåbentlig bliver vi 

rigtig mange herfra. Inden vi skal 

afsted på lejren, så skal vi på forlejr 

med alle dem fra kommunen, men 

det kommer der en seddel om 

senere. 

Husk at melde afbud, hvis du ikke 

kommer. Gerne på sms! 

Husk tøj til at være ude hver gang – 

vi skal jo ud og have noget frisk luft. 

Spejderhilsen 

Lisbeth, Susie og Sidsel 

 

Program 

9/1 

Opstart 

16/1 

Detektivmøde – hvem er 

morderen? 

23/1 

Knob-udfordringen 

30/1 

Bål og sang 

6/2 

Bål og sang 

13/2 

Vinterferie 

20/2 

Fastelavn 

27/2 

Førstehjælp 

29/2 

Grupperådsmøde 

5/3 

Førstehjælp 

10-11/3 

Gruppetur 

 

SJØLUND KOKS DDS 

MINI PROGRAM 
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Hej Junior 

Velkommen tilbage fra juleferien, vi vil godt ønske jer 

alle et rigtigt godt nytår, og vi glæder os meget til en 

masse nye og sjove aktiviteter i det nye år. Vi håber i er 

kommet sikkert en i året og har haft tid til og lade rigtigt 

op. 

 

9. jan. Fælles opstart med nytårskur 

18. jan. Knob og kimsleg 

21-22 januar juniortræf på møn 

25 januar vi planlægger kollektiv uge, mad plan osv. Og 

fortsætter med knob 

29januar-4 februar. Kollektiv uge 

8 februar. Vi kigger på blade som i har samlet ind 

15. feb. Vinterferie 

20 februar obs. Det er en mandag. FASTELAVN så husk 

udklædning 

29.februar. grupperådsmøde og tænkedag 

7 marts. 5 km. Mærke 

10.-11 marts gruppetur 

 

Spejder hilsen 

Majbritt og Laila               

 JUNIOR 
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TROPPEN 
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Hej Trops spejdere 
Godt nytår 
 
Her i starten af det nye år vil de nye patruljer, som snarrest vil blive dannet, få 
til opgave at planlægge indholdet af mødedagene til spejdermøderne. 
Vi, Julie og Ole glæder os til at I vil få mange spændende oplevelser i det næ-
ste halve år. 
I er lige nu 9 faste spejdere, Nina er meget tæt på at blive meldt ind og Laura 
glæder vi os til at få som fast spejder også   
En kollektiv uge er ønsket af jer, vi vil gerne have datoer. 
 
Der er nogle datoer som foregår med hele gruppen og de er som følger : 
20.02: Fælles møde, fastelavn 
29.02: Grupperådsmøde 
9.-11. Marts Pl-Pa tur til Sverige 
10-11.03: Gruppetur til Maribo, tema; sansetur  
11.04: fællesmøde, sansebyløb 
07.05: fælles møde, besøge Kastrup spejderne  
18.06: fælles sommerafslutning 
 
Med storspejder hilsen 
Julie og Ole 
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Gruppetur 

 

 
Hej Spejdere i Sjølund 
 
Vi skal på gruppetur til Maribo, 
alle spejdere—store som små. Temaet er ”vores san-
ser” Vil du med? 
 
 
 
Dato: 10.—11. marts 
Mødetid og sted: kommer senere 
Hjemkomst og sted: kommer senere 
Pris: 100 kr.  
Medbring: madpakke + drikke til lørdag middag, 
sutsko, sovepose, underlag, nattøj, skiftetøj, ekstra 
fodtøj, varmt, regntæt overtøj samt uniform med 
lommeorden. 
Sidste tilmelding: 29. februar 2012 

 
Spejderhilsen Lederne 

 

 

 

 

Klip—tilmelding- afleveres senest  29.2 ………….. 

 

Jeg………………………………………….. 

Deltager……..(x)  deltager ikke…….(x) 

Vedlægger kr. 100…….(x) 

Forældreunder-

skrift…………………………………………….. 

SJØLUND KOKS DDS Side 8 
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SidSJØLUND KOKS DDS 

Fastelavn 

Side 7 

 
Hej alle friske spejdere i  

Sjølund og 1. Kong Volmer 
 

Så er det igen tid til at fejre 
fastelavn! Så kom og leg med os 
– allerhelst udklædt mandag d. 

20. februar fra kl. 18-20. 
Bare medbring godt humør, 

fantastisk udklædning og 10 kr. 
(som I kan aflevere til jeres 

leder) 
Så leverer vi tønder, slik, boller 

og hygge! 
 

Vi glæder os til at se jer 
Glædelige fastelavnshilsner fra 

Seniorerne  
Valdes Guldgæs 


