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DEADLINE 

Indlæg til næste nummer sendes til gruppeleder Mette Høgh C på  

mette@nyraad.net senest d.  18. april 2012 

SMÅ HURTIGE til Sjølund Koks læsere 

Spejderhilsen Mette  

Gruppeleder i den attraktive gruppe Sjølund DDS  

 

 

 

 

 Super flot tænkedagsresultat: 444 kr. er afsendt til spejderne 

i Bhutan. Det betyder, at 222 spejdere kan få et tørklæde og 

et spejdermærke. Godt gået! 

 Lige omkring sommerferien når vi til Koks nr. 100 i et 

ubrudt forløb over 18 år. Gode ideer/indlæg modtages gerne 

senest 1. maj. 

 Tusind tak til junior og tropsledere og spejdere, der har 

holdt kollektive uger. Meget flot initiativ! 

 Velkommen til den nye bestyrelse og til tropspigerne der vil 

komme med input. 
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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 Robert Hertzog, Overvindingevej 3, 4760 Vo.        55 37 27 28 
Forælder Anette Jørgensen, Vinkelvej 9, 4760 Vordingborg  20 94 57 90 
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  Flemming Gustavsen, Aagaardsvej 10, 4760 Vo.    40 21 64 75   
Revisor supp. Bente Tønnesen, Keidamsvej 35, 4760 Vo.    55 37 68 16  
 
 
 
 

 Adresseliste 
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Side 3 

 

 
22. marts: Sidste frist for tilmelding og 

betaling til 2012 lejr!!!!  

 

11.04: fælles møde kl. 18—20 ved hytten med 

sanseløb 

 

14.—15. april: forlejr til 2012—indbydelser er 
uddelt 
 

 
07.05: Fælles møde hos Kastrup spejderne 
18.06: fælles sommerafslutning 

 
Spejderhilsen  

fra Ledere og Bestyrelse 

SJØLUND KOKS DDS 

Fælles program 

Mandag den 23. april—kl. 6.00: Sct. Georgsdag 
for alle spejdere. Kom og se troppen opføre hi-
storien om Sct. Georg og hør budskab og spej-
derlov og løfte. Vi spiser morgenmad sammen 
inden vi alle går i skole eller på job.  
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SJØLUND KOKS DDS Side 4 

Mikro program 

  
Hej Mikroer og forældre 

Nu er vinteren ved at forlade os og vi nyder at det er lysere om 

aftenen. Vi benytter os straks af chancen til at komme mere ud. 

Naturen året rundt vil vi fortsat følge. Lige som 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 
Vi har desværre ikke haft held af en aftale med at besøge Falck i 

forbindelse med vores førstehjælp. Vi håber på at muligheden op-

står. 

Forældre i er altid velkomme til at være med. I må gerne supplere 

vore emner. Sig gerne til…. 

Vinter program for mikroer: 

10-11/3 Gruppetur – Turen går til Maribo, hvor vi udfor-

drer vores sanser. 

12/3 Vi slapper af efter gruppeturen og laver noget hemmeligt 

19/3 Vi leger med reb og laver knob/sløjfer/kællingknuder 

26/3 Vi laver bål og slukker bål 

2/4 Påskeferie 

9/4 påskeferie 

11/4 Fællesmøde – det er onsdag 
16/4 Personlige mål – verdenshjørner – kort 

23/4 Sct. Georgsdag kl. 6.00 og kl. 18: Skovtur 
Tag tøj på der passer til vejret, da vi altid er ude. 

Mange spejderhilsner 

Ellen og Christina 
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GRUPPERÅDSMØDE 

Valg til bestyrelsen af: (alle valg er gældende for 2 år) 
Forældre: 
Formand Lone Andersen er valgt for 2 år i 2010. Lone blev genvalgt. 
Kasserer Susanne Frisenberg Jensen er valgt for 2 år i 2011. 
Annette Jørgensen er valgt for 2 år i 2010. Anette blev genvalgt. 
Robert Hertzog er valgt for 2 år i 2011.  
Tommy Nielsen blev valgt for 2 år i 2011 men er udtrådt.  
Ledere:  
Majbritt Olsen er valgt for 2 år i 2010. Majbritt blev genvalgt. 
Ole Hadsbjerg er valgt for 2 år i 2011. 
Mette Høgh C. er valgt for 2 år i 2010. Mette blev genvalgt. 

  
 Valg af gruppens 2 medlemmer af korpsrådet.  

Julie Krøjer Hansen og Susanne Jensen blev valgt samt evt. Robert Hertzog. 
 

Valg af gruppens 5 medlemmer af divisionsrådet. 
Majbritt Olsen, Laila Herskind, Trine Tønnesen, Rebecca Moltke Hansen, Mette 
Høgh C. blev valgt. 
  

Valg af revisor og revisorsuppleant        
Flemming Gustavsen blev valgt som revisor og Bente Tønnesen blev valgt som 
suppleant. 
  

Beretning fra større arrangementer tilknyttet gruppen, jf. § 50 
Der blev orienteret om Spejdernes Lejr til sommer og der var en god dialog om 
dette. 
     

Evt.   
Mette takkede dirigenten og Rebecca takkede på vegne af sin mor formand Lone 
Andersen lederne for indsatsen og uddelte gaveposer. Derefter fortsatte vi med 
Tænkedag og indslag fra Farid Faizi om sit liv i Vordingborg/DK og sit tidligere liv 
som spejder/politibetjent i Afghanistan.  
  

 
Vordingborg den 29.02.2012 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

Dirigent Ole Hadsbjerg                                           GL Mette Høgh Christiansen  

SJØLUND KOKS DDS Side  11   
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GRUPPERÅDSMØDE 

SJØLUND KOKS DDS Side   10   

Formand Lone Andersen og bestyrelsesmedlem Anette Jørgensen var blevet forhindret pga. sygdom, 

i stedet bød GL. Mette velkommen. 

Deltagere: DC Pia Lohse. Forældre: Bente Tønnesen og Helle Jacobsen. Bestyrelsen: Susanne Jensen, 

Robert Hertzog. Tropsspejdere: Rebecca, Mie, Trine, Signe, Sophia. Juniorer: Julie, Benedikte, Miriam 

og Signe. Ledere: Lisbeth, Susie, Majbritt, Laila, Ole, Julie og Mette 

 

Valg af dirigent og referent. 
Ole Hadsbjerg blev valgt som dirigent og GL Mette Høgh C. som referent. 
Grupperådsmødet blev konstateret lovligt varslet i det udsendte materiale 3 uger tidlige-
re. 
  
Beretning fra bestyrelsen og ledergruppen  
Der blev henvist til de skriftlige beretninger i det udsendte materiale. Der var ingen 
spørgsmål fra de fremmødte. Beretningen blev taget til orientering. 
  
Fremlæggelse af regnskab for år 2011 med tilhørende status til godkendelse.  
Susanne gav udtryk for næsten at være i hus med at indkræve restancer, et stort arbejde 
og stillede sig derudover til rådighed for spørgsmål. Der var ingen spørgsmål. DC Pia gav 
udtryk for at vores kontingent på 2 x 370 kr. er billigt i forhold til divisionens andre grup-
per.   
  
Behandling af indkomne forslag 
Der var ikke indkommet forslag.  
  
 Væsentlige beslutninger om gruppens fremtid, herunder:  
Forelæggelse af gruppens udviklingsplan med hovedindsatser for 2012. 
Udviklingsplanen blev kort fremlagt med fokus på det ligeværdige samarbejde mellem 
”spejdere, forældre og ledere” Konkrete planer for 2012 er gruppetur til Maribo med 
sansetema og deltagelse i spejdernes lejr 2012.  

anden godkendelse af gruppens budget for indeværende år og første godkendelse af 
budget for 2013, herunder fastsættelse af kontingent. 

Gruppens budget for 2012 og 2013 samt udviklingsplan blev godkendt og kontingentet 

blev fastsat til 370 kr. pr. halvår, dvs. uændret kontingent.  
  

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 ikke vedtaget, derimod blev antallet fastsat til 7 personer med den tilføjel-
se at troppen inviteres med som gæster med taleret.  
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Side 5 

Hej minier 

Nu begynder det at være mere lyst. Vi ser frem til at det bliver forår, og dermed 

lysere. 

Vi har nu lært at tænde bål i mørke og sne, og det skal vi nok gøre igen, når det 

bliver lysere udenfor – så kan vi også få det bålmærke. 

Vi har øvet på knob, for når man kan de knob en mini skal kunne, så kan vi 

snart begynde på besnøringer og dermed hjælpe med at bygge lejr op. Så knob 

er vigtige, selvom det nogle gange kan virke lidt kedeligt  
Nu nærmer forlejren til den store sommerlejr sig også. Det skal blive rigtig 

sjovt at mødes med de andre i Teltdugens kvarter (det hedder Vordingborg 

kommune på den store lejr). 

Vi håber at rigtig mange af jer, skal med på den store lejr. Det er en kæmpe 

oplevelse at se sådan en lejr blive bygget op, og se 35.000 spejdere samlet på en 

gang. 

Husk at tage tøj på, så I kan klare at være ude. Der har været en del her i vinter, 

der ikke havde tøj på til at være ude, og når man fryser, så er alting lidt mere 

surt. 

Husk at melde afbud, gerne på sms. 

Spejderhilsner fra 

Lisbeth, Susie og Sidsel 

 

12/3 Kan du finde vej 

19/3 Raftebygning 

26/3 Skovtur 

2/4 Påskeferie 

9/4 Påskeferie 

11/4 Fællesmøde 

14-15/4 Forlejr i kvarteret 

16/4 Spejder-legene 

23/4 Sct. Georg kl. 6 

23/4 Det nye hemmelige mærke 

30/4 Det nye hemmelige mærke 

7/5 Fællesmøde 

14/5 Jeg udvikler mig 

21/5 Klar dig selv 

28/5 Pinseferie 

4/6 Klarer mig helt selv 

11/6 Nu er vi klar 

18/6 Sommerafslutning 

SJØLUND KOKS DDS 

MINI PROGRAM 
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SJØLUND KOKS DDS Side 6 

 

 

 

Hej Junior 

 

Vi havde en rigtig hyggelig, kollektiv uge, hvor alle forhåbentlig 

ente med at have en anderledes og skæg uge. Vi har også været på 

juniortræf, om end lidt vådt, men tror nu alle havde det skægt her 

også. 

Vi nærmer os nu lidt varmere tider, forhåbentligt, og dermed også 

dage som bliver lidt længere, og så vil det jo være lyst når vi har 

møder, derfor forsøger vi så vidt muligt at komme ud når det 

passer ind i programmet. Så husk det varme tøj, da det jo ikke helt 

er sommer endnu og godt stadig kan være koldt. Det gode humør, 

som i jo altid medbringer når i er til møder, det er så dejligt og se. 
 

Program: 

 

14/3: Skovtur og vi ligger ting i tryk 

21/3: undersøger det vi har lagt i tryk, også skal vi ud og have gang i et bål 

28/3: Det speciale spejder mærke aktivitet 

4/4: for de som der har lyst, kan vi lave mad over trangia, for måske har nogen 

ferie. 

11/4: Fællesmøde med tema sanserne 

14-15/4 For lejr til spejdernes lejr. 

18/4: Det speciale spejder mærke aktivitet 

23/4: Sct Georgsdag. Vi mødes ved hytterne kl. 6.00 i ført uniform og tager i 

skole bag efter 

25/4: Det speciale spejder mærke aktivitet 

 

Kæmpe spejder hilsner Laila og Majbritt 

 

 

 JUNIOR 
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Lejrens tema 

SJØLUND KOKS DDS Side 9 

Vi møder hinanden 
På Spejdernes Lejr mødes spejderne fra de fem danske spejderkorps for første gang på den samme 

sommerlejr. Det betyder, at grønne, blå og lyseblå uniformer for første gang skal blandes til det, der 

bliver Danmarkshistoriens største fest for børn og unge. Det betyder også, at traditioner, tro og 

erfaringer bliver blandet med gensidig læring og respekt som mål.  

Men det er ikke kun spejderne fra de forskellige korps, der mødes. På Spejdernes Lejr møder spej-
derne også ungdomsorganisationer, FDF’ere, efterskoler og andre eksterne deltagere. For første 

gang i historien har spejderne i så massivt omfang indbudt omverdenen til at tage del i vores lejr. Vi 

håber, vi kan lære af hinanden og give nogle unge mennesker muligheden for at opleve det inspire-

rende fællesskab, som spejderne selv bliver ”høje” af. 

Sidst men ikke mindst mødes vi på tværs af nationaliteter og religioner. På lejren vil mindst 10 

procent af deltagerne være internationale spejdere, der kommer fra hele verden. De kommer med 

spejdertraditioner, der er markant anderledes end dem, vi har i Danmark. Mødet med dem vil være 

udviklende – ikke kun for de danske spejdere. Mødet med det danske samfund og vores moderne 
demokrati vil for en del af vores internationale gæster være en overvældende og lærerig proces, 

som vi glæder os til at være en del af. 

Vi forandrer verden 
Det at forandre verden kan være mange ting. Vi tror på, at alle de frivillige ledere, der hver eneste 

uge gør en indsats i deres lokale foreninger, er med til at forandre verden for de børn, de giver 

oplevelser og læring. Det er en forskel, som er tydelig her i Danmark, fordi de frivillige lederes 

bidrag skaber unge mennesker, der ved, at det kan betale sig at gøre en forskel for andre. Når vi 

siger, at vi som spejdere skal forandre verden, håber vi også, at det påvirker den enkelte spejder til 
at tage ansvar lokalt. Vi håber, at spejderne fremover vil se det som en naturlig ting at tage ansvar 

for sig selv og andre ved f.eks. at deltage aktivt i foreningslivet, tage ansvar i elevrådet og hjælpe 

deres kammerater. 

Vi forandrer også verden, når vi gennem Spejderhjælpen samler ind til lande, der ikke har det så 
godt som os. Vi forandrer verden, når den verdensomspændende spejderbevægelse kæmper for 

demokratiet i de lande, hvor det kniber med folkelig indflydelse og sørger for lægehjælp og under-

visning i de lande, hvor der ikke findes noget så luksuriøst som et offentligt sundhedsvæsen. 

Jeg udvikler mig 
Vi vil gerne skabe en synlig udvikling hos den enkelte lejrdeltager. Når de 35.000 spejdere tager 
hjem fra lejr, håber vi, at de alle sammen kan sige, at de har fået noget med hjem i rygsækken.  

Det kan være viden om, hvordan en baptistisk gudstjeneste foregår, der kan skabe et bredere men-

neskesyn hos den enkelte. Det kan være forståelsen for, hvordan spejderarbejde foregår i Kenya 

eller Bhutan. Det kan være succesoplevelsen ved at have gennemført en aktivitet for 1000 spejdere 

- og have gjort det med succes. Eller måske har man rappellet fra et lidt højere punkt, end man 

egentlig turde og følt sig som verdens herre bagefter. 

Det vigtigste er, at den enkelte kan se sig selv i spejlet og vide, at Spejdernes Lejr gjorde en 

forskel – og at de ting, lejren har givet, vil sidde dybt i deltagerne for altid. 
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”Ska’ vi gå udenfor?” 

Lejrsang for  

Spejdernes lejr 2012 

Tekst/musik: Martin Brygmann 

 

 
Hænger i min vindueskarm, 
udenfor er solen varm. 

Står og spejder efter noget, der 

ka' tilføre mit liv et nyt perspektiv. 
 

Kigger ind til naboen, 

der står du - i dag igen. 
Bagved ruden ligesom mig, helt 

alene med dig selv, du keder dig ihjel. 

 
Tror godt jeg tør at gå hen til din dør, 

jeg har min mukkert med, 

og stedets koordinat - naturligvis beredt. 
Så trykker jeg knappen ind. 

 

Ska' vi gå udenfor og ordne det? 
Du virker lidt bleg, kom følg trop efter mig. 

Så går vi udenfor og ordner det; 
Ud og slå, ud og slå op, ud og slå teltet op. 

 

På min kind er vinden lun. 
Ligeså spændt som en bardun, 

går jeg efter stemmerne, 

mange nye kammerater langt hjemmefra. 
 

Hér i spejderlejren er 

vide rammer, sorte tæer. 
En for alle, rundt om bålet, 

et røgsignal om os, der flokkes uden at 

slås. 
 

Rygsækkens vægt - den bestøvlede knægt, 

med vabler på hver tå, 

har brændt sin hotdog på - og brænder 

selv lidt varm, 

på en skønhed fra region Tarm. 
 

Ska' vi gå udenfor og ordne det? 

Du virker lidt bleg, kom følg trop efter mig. 
Så går vi udenfor og ordner det, 

Let's take it outside. 

 
Ska' vi gå udenfor og ordne det? 

Du virker lidt bleg, kom følg trop efter mig, 

Så går vi udenfor og ordner det; 
Ud og slå, ud og slå op, ud og slå teltet op. 

 

Let's take it outside. 
Nothing to doubt, 

I just can't live without it. 

Let's take it outside. 
Nature's my drive: 

I'm outside - I'm alive 

 

Soveposegåsehud. 

Så I det? Et stjerneskud? 

Vi er lejrkammerater, 
hvor dejligt vi tog herud. 

 

Ska' vi gå udenfor og ordne det? 
Du virker lidt bleg, kom følg trop efter mig. 

Så går vi udenfor og ordner det;  

Ud og slå, ud og slå op, ud og slå teltet op.. 

 

Ska' vi gå udenfor og ordne det? 

Du virker lidt bleg, kom følg trop efter mig. 
Så går vi udenfor og ordner det; 

Let's take it outside. 
 

Ska' vi gå udenfor og ordne det? 

Du virker lidt bleg, kom følg trop efter mig. 
Så går vi udenfor og ordner det; 

Ud og slå, ud og slå op, ud og slå teltet op. 

SJØLUND KOKS DDS Side 8 
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SidSJØLUND KOKS DDS 

TROPPEN 

Side 7 

 
Hej alle 

 

For et år siden gennemførte tropsspejderne kommunikation udvidet og basis. 

Rebecca og Signe havde planlagt forløbet for de andre. Rebecca og Signe fik 

dermed kommunikation udvidet mens de andre fik basis da de gennemførte 

deres forløb. 

De fire kommunikationsmøder omhandlede bl.a. morseflag og koder. Der blev 

stillet spørgsmål som:  Hvordan kan man kommunikere? Hvordan bruger vi 

kommunikation i vores hverdag? 

Der blev lavet sjove opgaver, så indlæringen blev meget sjovere. 

4 gennemførte basis forløbet, mens 2 gennemførte udvidet. 

 

Hilsen Rebecca og Signe 

 

 

 

Troppen 

 

Vi har sagt farvel til Helene og Nela, det har været dejligt at have jer som spej-

dere og vi vil savne jer. 

Vi forbereder skuespil til  Sct Georgs dag. 

Opfølgning på færdighedsmærker, hvad har I taget og hvad vil vi gerne have at 

I har. 

 

Faste datoer udover spejdermøderne: 

24 marts Divsionsrådsmøde 

11 april Fællesmøde, sansebyløb 

14-15 april Forlejr 

23 april Sct Georgs morgen, Vi møder i hytten kl 6.00 og tager i skole fra hyt-

ten 

7 maj Fællesmøde, besøge Kastrup Spejderne 

18 juni Fælles sommerafslutning 

 

 

Hilsen Julie og Ole 


