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DEADLINE 

Indlæg til næste nummer sendes til gruppeleder Mette Høgh C på  met-

te@nyraad.net senest d.  26.09 2012 

 

 

 

 

Spejderhilsen Mette  

Gruppeleder i den attraktive gruppe Sjølund DDS  

 

Hej spejdere og forældre 

Velkommen retur efter en forhåbentlig dejlig sommer for jer alle! 

Vores spejdere har deltaget i den store 2012 lejr sammen med Præstø 

og Østrigske spejdere og det forlyder at det var alle tiders tur. Mi-

kroerne har deltaget i deres egen lille tværskorpslige  lejr med FDF. 

Det var også super godt. 

I dette indlæg vil jeg derfor gerne rette en STOR TAK TIL VORES 

LEDERE DER HAR GJORT EN KÆMPE INDSATS. Tusind tak til 

jer alle og speciel tak til Sidsel der gjorde en ekstra indsats som kom-

mune koordinator og til Christina der deltog i begge lejre og desværre 

blev syg undervejs. Men igen tak til jer alle!!! 

Vi ses til PR dage den 31.08 og 04.09. 
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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 

3  

  

Side 3 

 

 
31.08: Vi deltager i Nyråd Sportsnat ml. kl. 18 og 
21—mød os ved Hulemosesøen.  
04.09: Vi holder pr møde for nye spejdere ved 
hytten ml. kl. 18 og 20 
8.—9.9: Økseløb 
 
17.09: Oprykning kl. 18—20 
17.09:  Forældrekaffe kl. 19.30 til 20.15—kom 
og få en tår kaffe og en lille snak med 
bestyrelsen. Medbring evt. kage.  
 
01.10: Fællesmøde ved hytten kl. 18—20 
6.10: Natløb for de store spejdere                                                               

Spejderhilsen  

fra Ledere og Bestyrelse 

 

 

 

 

SJØLUND KOKS DDS 

Fælles program 
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SJØLUND KOKS DDS Side 4 

Mikro program 

Hej Mikroer og forældre 

Sikker en sommerferie. 

Vi startede med at tage på en forrygende sommerlejr sammen med 

FDF’erne fra Ørslev + FDF’er fra Brøndby strand. Vi havde en kanon 

sørøvertogt. Vi var først på piratskole, hvor vi skulle lære at lave pirat 

udstyr. Vi badede, lavede sværd og klap til øjet, malede pirattørklæder, 

tegnede skattekort og skulle lære at slås mod andre pirater. Det gik godt. 

Vi fik jaget fremmede pirater væk og kom hjem med vores del af skat-

ten, som vi fandt langt ude i skoven. Der ud over havde vi selvfølgelig 

tid til hygge omkring lejrbålet. 

 

Naturen kalder. Vi vil besøge landet, vandet, stranden og skoven hen 

over sommeren og efteråret, så vær forberedt på, at vi mødes forskellige 

steder. Vi aftaler gerne fælles kørsel for dem der har behov for det. Vi 

hjælper hinanden, så sig til… 

På vores møder vil vi holder fast i sundhed. Vi spiser sundt eller har 

aktivitet hvor vi får pulsen op Vi kan ikke lade være… 

Forældre i er altid velkomme til at være med. 

Senommer program for mikroer: 

27/8 Vi tager 5 km mærket 

3/9 Vi forbereder os til økseløb 

8/9 Økseløb – Denne gang ved Spejderhytten i Præstø 

10/9 Naturen kalder og vi tager på landet – nærmere information 

kommer 

17/9 Fælles oprykning - vi sender de mikroer videre der nu skal være 

minier + forældrekaffe kl. 19.30 

24/9 Vi tager ud i naturen og kigger på vanddyr 

1/10 Fællesmøde som Juniorerne planlægger 

8/10 Vi mødes på Ore strand ved fyret for enden af Badevej 

12-13/10 Vi overnatter i hytten, hvor vi klarer os selv. 

15/10 Efterårsferie 

22/10 Vi leger…. 

26-27/10 Mikro – Minitræf 

Tag tøj på der passer til vejret, da vi altid er ude. 

 
Mange spejderhilsner Silja, Ellen og Christina 
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Tillykke 

 

Vi siger hjertelig tillykke til:  

 

 Aimo den 28.07 

 Andy den 31.07 

 Emil den 10.09 

 Jasmin den 14.08 

 Joakim den 03.08 

 Julie den 23.09 

 Lotte den 01.09 

 Mette den 06.09 

 Mie den 23.08 

 Nikie den 02.09 

 Signe den 08.09 

 Susie den 20.09 

 

 

 

SJØLUND KOKS DDS Side  11   



10  

Bestyrelsesmøde den 

22.08.12 

SJØLUND KOKS DDS Side   10   

 

Kommende arrangementer eksternt: PR arrangement den 31. august og 4. sep-

tember. 

Der bliver sat plakater op i SFOer. 

Vi er i Nyråd ved søen d.31-8 og ved hytten d. 4-9 

Næste forældrekaffe for hele gruppen eller evt. andet? 

Forældrekaffe efter oprykning 

Forslag om en fredag aften med spejder - forældre arr. med overnatning 

enten ude eller inde ved hytten i maj måned. 

Vedligehold. 

Hytten har det fint 

Udvikling. 

Vi følger udviklingsplanen. 

Næste møde. 

Onsdag d. 31 oktober kl. 20.00 – punkter: grupperådsmøde, skrabelod-

der og juleafslutning. 

6. Evt. 
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Side 5 

 

Hej minier.  

 

Så er sommerferien ovre, og I er sikkert tilbage på skolebænken.  

Vi glæder os til at bruge efterårets mandage, sammen med jer - 

forhåbentlig med nogle seje aktiviteter.  

Lige om lidt er det tid til økseløbet, og derefter kommer 

oprykningen, hvor vi skal sige farvel til de ældste minispejdere, 

og goddag til dem der kommer op fra mikroerne.  

Vi vil fortsætte samarbejdet med Kong Volmer drengene, for det 

er lidt sjovere, når vi er lidt flere.  

 

Store spejderhilsner 

Susie, Lisbeth og Sidsel 

 

 

10/9 Bålhygge 

17/9 Oprykning + forældrekaffe 

24/9 Snitteriet 

1/10 Fællesmøde 

8/10 Snitteriet 

15/10 Efterårsferie 

22/10 Ud i den mørke natur - husk lommelygte 

26-27/10 Mikro-minitræf 

29/10 De hyggelige huleboere 

5/11 De hyggelige huleboere 

12/11 De hyggelige huleboere 

19/11 Temmelig hemmeligt 

26/11 Temmelig hemmeligt 

3/12 Fælles juleafslutning 

SJØLUND KOKS DDS 

MINI PROGRAM 
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SJØLUND KOKS DDS Side 6 

 

 

 

Hej Junior 

Velkommen tilbage fra sommerferie! Vi havde en rigtig hyggelig 

sommerlejr sammen med Præstø og mange fik nogle nye venner. 

Vi glæder os meget til at komme i gang igen og nu skal vi jo snart 

på Økseløb og kæmpe om øksen. Vi skal også rykke en del af jer 

op og det bliver spændende.  
 

Program: 

29.08: forberedelse til Økseløb 

05.09: Forberedelse til Økseløb 

8.—9.9: Økseløb 

12.09: Hygge og oprydning efter Økseløb 

17.09: Oprykning og forældrekaffe 

26.09: Vi siger goddag til de nyoprykkede og planlægger program 

01.10: Fællesmøde ved hytten kl. 18—20  

 

Spejderhilsen 

 

Laila, Ditte og Majbritt 

 

 

 

 JUNIOR 
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Bestyrelsesmøde den 

22.08.12 

SJØLUND KOKS DDS Side 9  

Bestyrelsesmøde den 22. august 2012 kl. 19.30 i Sjølund hytten. 

 

 

Valg af mødeleder og referent. 

       Lone, Ole 

Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde. 

Godkendt 

Orientering fra kassereren. (Susanne). 

Af bud fra Susanne. Susanne har hentet resten af gevinster fra lotteri, 

kontingent i september med betalings frist 1.10 

Sidste nyt fra grenene. (Majbritt). 

14 mikro Silja er med igen, oprykning 2. Silja og Susi tager på Økse-

løb med dem, arbejdsstof, naturens gang og sundhed, 5 km til næste 

møde, de mangler en der kan sy mikro tørklæder. 

Mini 3-4 til oprykning, 2 var med på 2012 

Junior 3 til oprykning, 5 på nuværende tidspunkt deltager på Økseløb 

med 1 patrulje 

Troppen 7, skal på økseløb og natløb. 

Senior – der er blevet så pænt i deres lokale  Ellen har endelig fået 

sit tørklæde. 

Vi søger supplerende ledere til mini grenen. 

Nyt fra 2012 lejren og microlejren. (Mette). 

Alle var super godt tilfredse med lejren, alle har haft meget travt, 

manglende fritid, vi skal være bedre til at indlægge pauser, godt sam-

menarbejde med Præstø- vil gerne fortsætte en anden gang. Godt med 

Østrigs spejdere. 

Mikro har været på sommerlejr med FDF- gik rigtigt godt 

Opfølgning på møde med KV. 

Julemærker bliver afsluttet i år, vi siger tak for tiden med julemærker-

ne. 

Oprykning sammen med Kong Volmer, begge troppe planlægger, der 

er forældre kaffe bagefter. 

Nye indtjeningsmuligheder. 

Vi vil sælge lodder fra Diabetes foreningen her i efteråret, fællessalg 

en lørdag for hele gruppen. Forårs lotteri vil være DDS landslotteri. 

Kommende arrangementer internt: 

Økseløb, oprykning. 

og juleafslutning. 



8  

”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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Side 7 SJØLUND KOKS DDS 

TROPPEN 

Side 7 

 

Velkommen tilbage fra sommerferie og en super som-

merlejr i Holstebro.  

Vi glæder os meget til at give jer nogle gode spejder op-

levelser, men I skal i stor udstrækning selv planlægge 

jeres møder. 

Der er dog nogle faste arr. : 

Nyråd sportsnat ( PR )31 august 

PR arr. 4 september 

Økseløb i Præstø d. 8-9 september 

17.09: oprykning + forældrekaffe (trop ansvarlige) 

Divisionstunering Skjalm Hvide: 28-30 september 

Fællesmøde: 1 oktober 

Natløb: 6-7 oktober 

Scout college: 2-4 november 

Gourmet-aften I Kvickly: d. 8 november 

Plan kurser: uge 42 

 

Med stor spejder hilsen Julie og Ole 


