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DEADLINE 

Indlæg til næste nummer (særnummer 100) sendes til gruppeleder Mette Høgh 

C på  mette@nyraad.net senest d.  7. juni 2012 

 

 

 

 

VIGTIGT: Til Sjølund Gruppes forældre: 

HUSK DET NU!!! Spejderhilsen Mette  

Gruppeleder i den attraktive gruppe Sjølund DDS  

 

Kontingent 1. halvår 2012. 
 

På foranledning af, at der for 2011 blev brugt mange ressourcer 

på at inddrive kontingentbetaling – vil vi gerne anmode jer om, hvis 

der er problemer med indbetaling af kontingentet rettidigt, så kontakt 

undertegnede, så finder vi en løsning. 

Kontingent for 1. halvår 2012 er til betaling 3. maj 2012. 

 

Med venlig hilsen 

Susanne Jensen 

Kasserer 

Tlf. 24955108 
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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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Kære spejder forældre 

I inviteres hermed til forældre kaffe og hygge 

Mandag den 30. april kl. 19.30- 20.15 

i spejder hytten 

Kom og få en hyggesludder med de andre forældre og 

nogle af gruppens ledere. 

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 

 

07.05: Fælles møde ved hytten 

18.06: fælles sommerafslutning– alle 

spejdere med familier. Medbring mad til fælles buffet. 

(+spisegrej og tæpper)  Kl. 18—20. Program: Sidste nyt om 

sommerlejr, poster, spisning, lejrbålshygge og fejring af Koks nr. 100! 

SJØLUND KOKS DDS 

Fælles program 



4  

SJØLUND KOKS DDS Side 4 

Mikro program 

Forårs/ sommerprogram for mikroer 
Så er de mørke aftener endelig overstået. Vi ny-

der nu at kan være ude hele aftenen. Vores program er udelukkende 
udeaktiviteter, men det er dog stadig meget koldt at være ude om afte-
nen så varmt tøj er nødvendigt. Selv om det ikke fremgår direkte, så har 
vi dog stadig sundheds mærket i sigte. Naturen har som altid vores be-
vågenhed og der er stor interesse blandt vores mikroer. Så vi holder 
altid øje med naturen. De sidste par møder have vi holdt øje med forår-
tegn, som der jo er mange af. 
Vi havde en fantaskisk god gruppe tur til Maribo. Vi rejste med toget og 
gik til hytten der lå et fantassisk sted, hvor vi havde god plads til at bol-
tre os ude. Der blev bygget huler og leget ”spadser gemmer” – én der 
gemmer sig og alle de andre finder - spørg din spejder om legen... Og 
ikke mindst var vi på sanse løb, hvor vi brugt alle vores sanse og be-
søgte Snuzzelhuset. Et hus der pirrede alle vores sanser. Det var et 
fantastisk hus – alle kunne sikkert godt have brugt hele dagen 
der.....Helt klart et besøg værd. Vi nød at være sammen med Silja.Tak 
for en god tur. Og ikke mindst en stor TAK til vores 2 ”mad tanter” Bo og 
Thorleif alias Torben. 1000 tak for hjælpen. 
Program: 
23-4 Skovtur 
30-4 Gåsegang 
7-5 Fællesmøde  
14-5 Krible krable ved hytten 
21-5 Vi går i kirkeskoven 
28-5 2. pinsedag 
4-6 Grundlovsferie 
11-6 Vi laver bål 
18-6 Fælles afslutning – tag din familie med 
29-6/1-4 Sommerlejr for mikroer. Tilmelding til sommerlejr kom-
mer senere 
 

Husk altid at være påklædt til ude aktiviteter da vi nu er ude til vores 
spejdermøder. 
 

Spejderhilsen 
Ellen og Christina 
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Tillykke 

 

Vi siger hjertelig tillykke til:  

 

 Andy den 31.07 

 Christina den 18.07 

 Julie Krøjer den 23.6 

 Lisbeth den 16.06 

 Liv den 25.06 

 Majbritt den 11.06 

 Miriam den 01.04 

 Sally den 03.05 

 Signe Hertzog den 06.07 

 Trine den 27.04  
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Lørdag den 28. juli:  
Fælles afslutning af lejren. 50.000 spejdere og gæster siger tak for denne gang 

med et brag af et afslutningsshow. 

Søndag den 29. juli:  

Hjemrejse. 

Både aktivitetsprogram og programmet for de store arrangementer vil 
blive præsenteret mere detaljeret, når lejren nærmer sig. 

 
 

Adressen til en deltager på Spejdernes Lejr 2012 er: 

Spejdernes Lejr 2012 
Barnets navn 
SJØLUND GRUPPE 
Bydel Y—Teltdugens kvarter 
Postboks 2012 
7500 Holstebro 
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Hej minier 

Så pipper alle fuglene omkring os. Det er forår, og det er skønt at 

være ude, især når det stadig er lyst. 

Vi har været ude i skoven, og set på hvilke planter og træer der er 

der lige nu, og vi har konkurreret om at lave bål på tid. 

Nu skal vi i gang med det hemmelige mærke, som er kommet i 

forbindelse med spejdernes dag, eller Sct. Georgs dag, som vi 

kalder det. 

Sommeren nærmer sig, og vi glæder os til at have Sally og Freja 

K med på sommerlejr. Det bliver en kæmpe oplevelse, når 35.000 

spejdere samles, og vi skal ud og opleve de fedeste aktiviteter. 

Turen op til lejren, og hjem igen, der vil det være Karen der skal 

køre med. I har helt sikkert mødt hende på Økseløbet, og vi kan 

også afsløre at det er Henriks mor. Hun glæder sig helt vildt til 

lejren, og til at lugte af bål. 

Vi regner med at holde et lille forældremøde med dem der skal 

med på lejren, men det kommer der en seddel om på et tidspunkt. 

Husk at melde afbud, gerne på sms. 

 

Spejderhilsner fra 

Lisbeth, Susie og Sidsel 
 

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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Hej Junior 

Vi er allerede nu godt på vej med vore specielle spejdermærke, 

Ditte er startet hos os indtil videre kun indtil Sommerlejren, men 

måske vælger hun og være med efter sommerferien også. Vi har 

været på forlejr til spejdernes lejr, og mødt alle de andre som skal 

bo i vores Kvarter på sommerlejren. 

Husk vi stadig skal være meget ude, så det er vigtigt med det 

rigtige tøj, da vejret stadig ikke er helt til at regne med. 

 

Program: 

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 

2/5: kniv, økse, sav bevis 

7/5: fællesmøde  

16/5: bål 

23/5: vi bygger med rafter, øver os på besnøringer 

30/5: Kort og Kompas (udendørs) 

6/6: pakke til sommerlejr 

13/6: pakker færdigt og hygger 

18/6: fællessommerafslutning 

 

 

Kæmpe spejder hilsner Ditte, Laila og Majbritt 

 

 

 JUNIOR 
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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 kl. ca. 20.00 – 21.30. 

Det bliver et gigantisk åbningsshow med spejderi, magi og en stemning, du 

aldrig vil glemme. Vi forventer, at ca. 50.000 glade spejdere og gæster mødes 

foran den store scene og svinger tørkæderne til armene er trætte. 

Tirsdag den 24. juli:  
Eftermiddagsfest for 6 -12 årige 

Lejrens yngste deltagere mødes og oplever deres helt egen børnefest med sang, 

leg og underholdning i verdensklasse. 

Onsdag den 25. juli: 

Onsdag formiddag er der gudstjeneste for alle dem, der har lyst til at deltage. 

Klokken 17 overtages sceneområdet af en kæmpemæssig fest for alle lejrdelta-

gere over 18 år. 

Torsdag den 26. juli:  
Kvartersdag - alle lejrens 80 kvarterer planlægger deres eget program ud fra 

temaet om "vi forandrer verden." 

Kl. 20 mødes alle lejrens 13-17 årige deltagere til Jyllands største alkoholfri 

ungdomsfest. Det foregår ved den store scene. 
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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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De seje piger har  lavet replikker, lavet kostume  og øvet på opførelsen 

af sagnet om Sct. Georg og dragen til Sct. Georgs morgen d. 23 -4. 

Vi har deltaget i forlejr hvor Grønne og Blå spejdere fik mulighed for at 

se med hvem de deltage i 2012 lejren , opgaver med maling af Gåsetårn  

og Møns klint som vartegn for vores underlejr, tipskupon , maling af 

personligt træ til opsætning på Møns klint. Gøngerne fra Lundby opførte 

sagnet om Svend Poulsen alias Svend Gønge, et rigtigt hyggeligt lejrbål 

med optræden af de forskellige spejder grupper Julie og Ole 

 
Foråret står i konfirmationens tegn og følgende spejderpiger bliver 

konfirmeret: 

 

Trine: 29 april 9.30  

Nina: 4 maj 11.30 i Ørslev Kirke 

Liv: 6 maj kl 9.30 

Mie: 13 maj 9.30 

Sophia: 13 maj 9.30 

Rebecca:13 maj kl 11.30 

Ved konfirmationerne vil vi møde op i kirken med vores fane og stan-

der. Vi aftaler mødetid, og hvem der kan møde op. 

 

Faste datoer udover spejdermøderne: 

7 maj Fællesmøde 

18 juni Fælles sommerafslutning 

21 – 29 juli sommerlejr 2012 

 

Næste nr af koks er nr 100 og i den forbindelse ønskes gode indlæg 

fra jer spejdere. 

 
Fødselsdage i dette nr af Koks 

Trine: 27 April 

Julie: 23 Juni 

Liv: 25 Juni 

Signe: 6 Juli 

Mie: 23 August 

 

 


