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DEADLINE 

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

te@nyraad.net senest d.  4.1. 2013 

 

 

 

 

Spejderhilsen Mette  

Gruppeleder i den attraktive gruppe Sjølund DDS  

 

Kære spejdere og forældre 

Denne gang kan vi sige velkommen til Mie som er ny leder i mi-

krogrenen og til Michelle som er ny leder i minigrenen!  

Dernæst kan vi sige tusind tak til alle dem der gjorde en stor ind-

sats på årets natløb for de store spejdere. I år var der 14 deltagen-

de patruljer med i alt 69 spejdere. Så mange har vi aldrig før væ-

ret. Det var stort og det hele gik godt med jubilæumsskræk i Kir-

keskoven og tilfredse og trætte spejdere søndag formiddag. 

Husk vores juleafslutning for alle spejdere med familier! 

Og vi ses i det nye år til nytårskur! 

13  
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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 
Mie Juul Hansen, Valdemarsgade 64. 2th.                          53 35 93 37 
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 
Michelle Juul Hansen, Slotsgade 16.1.mf.                             31 10 04 38 
Junior                                
Majbritt Olsen Kastrupvej 27, 4760 Vordingborg      55 37 35 31 
Ditte Jørgensen, Algade 93L, 1.th. 4760 Vordingborg       27 28 54 39 
Trop 
Ole Hadsbjerg, Københavnsvej 44. 4760 Vo.                     20 45 44 56  
Julie Krøjer Hansen, Bakkebøllevej 86 , Vordingborg       40 92 48 68 
Laila Herskind, Kallevadvej 5, 4760 Vordingborg              23 70 24 04 
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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Fælles juleafslutning for alle spejdere med familier i og 

udenfor hytten mandag den 3. december kl. 18—20  

Medbring mad til en fælles buffet og spisegrej. Vi byder 

på kaffe og te samt kage og en masse hyggelige 

aktiviteter: juledekorationer, dryppe lys, klippe/klistre, 

guirlander, havregrynskugler, historiehjørnet, julesange 

og hygge ved bålet. Der vil være et lille lotteri, så husk 

småpenge! 

 

7. januar 2013: fælles start for alle kl. 18 –20: nytårskur 

20. februar: Grupperådsmøde og tænkedag 

 

Vi ønsker alle spejdere og deres familier en glædelig jul 

og et godt nytår! 

 

Spejderhilsen fra Ledere og   Bestyrelse 

 

 

 

 

SJØLUND KOKS DDS 

Fælles program 
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Mikro program 

Hej Mikroer og forældre 

 
Først vil vi byde velkommen til Mie. Hun er ZBC studerende og senior i Sjø-

lund. Hun har prøvet os af og vil gerne være vores nye lederassistent. Vi er 

super glade for, at kan byde Mie 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. 

I denne stund har jeg tilmeldt os til mikro-mini træf, hvor vi skal med Harry 

Potter på Hogwarts skole for Hekse- og trolddomskunst. Vi er tilmeldt 11 mi-

kroer. 

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. 

Når vi har haft fælles juleafslutning holder vi spejderfri resten af december. 

Måneden byder på så mange aktiviteter, hvor vi gerne vil følge med i julekalen-

deren, gerne på flere kanaler, også har vi julearrangement i skolen og andre 

foreninger, julekagebagning med moster Oda og meget mere. 

 

Efterårsprogram for mikroer: 

5/11 Vi leger med ild 

12/11 Vi laver mad over bål 

19/11 Sundhed og kimsleg – husk lommelygte 

26/11 Sundhed og knob og kimsleg 

3/12 Fælles juleafslutning – tag din familie med 

? Freds lys 

7/1 Fælles opstart – nytårskur 
 

Mange spejderhilsner fra os alle 

Mie, Ellen, Silja og Christina 
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Bestyrelsesmøde og 

Tillykke 

Nye indtjeningsmuligheder. 

 Vi deltager i DDS landslot-

teri, og tager stilling til antal 

af lodder i januar mdr. 

Kommende arrangementer internt: 

Julemøde ( lederne har et oplæg ) , 

grupperrådsmøde, tænkedag. 

Mette gennemgik indholdet 

til juleafslutning d. 3.12.12, 

resten af gevinster fra ku-

vertlotteri udloddes ved salg 

af lodder, husk klingende 

mønt. 

Grupperådsmøde: 20.02.13 

kl. 18.00 

Kommende arrangementer eksternt: 

Korpsrådsmøde. 

Susanne og Julie er valgt til 

at deltage. 

Næste forældrekaffe for hele gruppen. 

Vi planlægger en forældre / 

spejder overnatning med bål 

og hygge til foråret. 

Vedligehold. 

Punktet blev drøftet. 

Udvikling. 

Er nu 14 ledere, så der klar 

til spejder rykind. 

Næste møde. 

16.01.13 kl. 20.00 

Evt. 

Lone har fået ændret mail-

adresse til lnd@domstol.dk 

 
 

 

 

 

Vi siger hjertelig tillykke til:  

 

Ellen mikro assistent den 7.9 

Freja Hein den 6.10 

Freja Keiser den 24.10 

Kirsten Pless den 18.11 

Laila trops assistent den 1.11 

Mathilde Berg den 17.10 

Nina Liljehult den 3.10 

Ole tropsleder den 28.12 

Oskar Møller den 29.10 

Rebecca Moltke Hansen den 

10.12 

Rikke Frank den 7.12 

Silja mikro assistent den 10.11 

Sipho Christensen den 25.12  
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Bestyrelsesmøde 

den 31. 10 

SJØLUND KOKS DDS Side   10   

 

Valg af mødeleder og referent. 

Lone , Ole 

Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde. 

Godkendt. 

Orientering fra kassereren. (Susanne). 

Susanne fraværende på grund af sygdom, vi til næste tilstræbe at udsen-

de girokort tidligere på efteråret gerne september. Ansøgning om til-

skud 2013 er sendt til Vordingborg Kommune. Lone følger op regn-

skabs aflæggelse. 

Sidste nyt fra grenene. (Majbritt). 

Mikro: 14-15 friske mikroer, har lige været på træf. Henover efterår /

vinter for de gamle mikroer sundhedsmærke, naturmærket er hele tiden 

aktuelt, de næste par gange leger de ild og laver blåmad sammen med 

minierne. 

Minier 7. 5 nye inden for en mdr. Den næste mdr kører de med faste 

blandede  patruljer, de arbejder med strukturen da drengene er lidt uroli-

ge. 

Junior 2. Der bliver arbejdet med at tage mærker og har samme arbejde 

med troppen, julebiograftur. 

Trop 9. Der er 4 der har været på plan og er kommet hjem med gode 

oplevelser i rygsækken og en masse gå på mod er klar til at køre patrul-

jearbejde for hele troppen. 

Brug af hytten foregår kun efter med aftale med Ole. 

Senior 11. Her arbejdet med personlige mål, tager mærker ( klar dig 

selv mærket ) 

Husk ved overnatning  i hytten skal brandmyndighederne altid kontak-

tes !!!!! 

Leder 14. Arr. sammen med Præstø d. 17.11 i hytten. 

Drøftelse af nye spejdere, indmeldelse og hvad modtager de mv. (Mette). 

Nye spejdere kan deltage 3 gange på prøve og skal derefter indmeldes 

og kan ikke deltage på ture uden en indmeldelse. Vi vil indføre tørklæ-

der til nye ikke indmeldte spejdere som veksles med gruppens tørklæde 

ved indmeldelse. 

Drøftelse af forældre på ture, herunder børneattester og hensyn til andre foræl-

dre. ( Mette ) 

Vi indhenter fremover børne attester forældre som deltager med spejde-

re. 

  

5  

  

Side 5 

 

Hej minier.  

 

Nu er det rigtig blevet mørkt udenfor, og tid til herlig hygge.  

Vi er nu ved at være en hel del minier, og det er bare skønt.  

Nu går vi ind i sidste måned, inden vi skal holde juleferie, og vi 

skal nå at have temamøder om huleboere, og så skal vi være 

aldeles temmelig hemmelige - især for forældre.  

 

Vi plejer at holde fri december, for tit skal man til så mange 

arrangementer, og der er julekalendere, så vi forsøger at undgå 

julestressen :-)  

 

Store spejderhilsener  

Michelle, Susie, Lisbeth og Sidsel 

 

Husk at melde afbud, hvis I ikke kommer, gerne på sms.  

Husk, hvis I ikke kan nå at spise inden mødet, så er en 

rugbrødsklapsammen en god mulighed. 

Husk at have tøj på til at være ude.  

 

Program: 

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 

7.1, 2013: Fælles start: Nytårskur 

SJØLUND KOKS DDS 

MINI PROGRAM 
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Hej Juniorer 

Vi har lavet et program i samråd med jer, og frem ti.l juleferien 

kommer det hovedsageligt til at bestå af hemmelige møder og 

julehygge, men ellers er det nu tid til at tage en masse mærker, 

samtidig har vi, da vi jo ikke er så mange i øjeblikket besluttet i 

samråd med troppen, at indlede et lille samarbejde, hvor det vil 

være muligt at vi engang imellem deltager i møderne sammen 

med dem, for at det også skal blive lidt sjovere at være til spejder, 

så derfor er programmet kun vejledende. Samtidig er det jo også 

vigtigt at melde afbud i god tid til os ledere, hvis man udebliver af 

den ene eller anden grund, for at vi ikke planlægger en masse vi i 

så fald ikke vil kunne få så meget ud af, og for at vi kan nå og 

informerer evt. troppen om at vi er med denne dag hos dem i 

stedet. Vi håber på vi kan blive flere med tiden, så hvis i kender 

nogen der godt vil være med er i meget velkomne til at tage dem 

med, for at se om det er noget for dem.  

Program: 

31/10-Udeliv basis    

7/11-Hemmeligt møde shhh.   

14/11-Hemmeligt møde igen shhh.   

21/11- sørme også hemmeligt møde så shhh.  

28/11- planlægger vi hygge med biograftur (måske filmen om 

julemanden, påskeharen osv.) 

3/12- fælles juleafslutning hvor forældre og søskende også er 

velkomne, nærmere info andetsteds. 

 

7/1- fælles opstart     

16/1- tager vi leg og drama med alle   

19-20/1- juniortræf    

 

Spejderhilsner Ditte og Majbritt 

 JUNIOR 
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Australske spejdere 

SJØLUND KOKS DDS Side 9  

SISEP er et fælles korpsligt ud-

vekslingsprogram under Fællesrådet for Danmarks Drenge-

spejdere – og er selvfølgelig også for piger! 

Kontaktadresse: Fællesrådet for Danmarks Drengespejdere, c/

o KFUM-Spejderne i Danmark, Wagnersvej 33, 2450 Køben-

havn SV. Mærk henvendelsen ”SISEP – Australien”. 

Spejder-udveksling til Australien 2013 – første annoncering 

Hvis du er mellem 14 og 17 ½ år, så har du selvfølgelig også 

chancen for selv til næste sommer at blive udsendt som ud-

vekslingsspejder til Australien med Scout International Stu-

dent Exchange Programme (SISEP). 

Her kommer du til at bo hos en jævnaldrende australsk spej-

der, gå i skole sammen med ham/hende og deltage i spejdermø-

der og -aktiviteter. Du kommer med andre ord helt tæt ind på 

livet af en australsk familie og ser sider af landet, som turister-

ne aldrig ser! Udvekslingen foregår i sommerferien (juli-

august 2013), og du kommer til at være af sted i ca. 5 uger. 

Under dit ophold tager din værtsfamilie sig af kost og logi, så 

du skal kun selv betale for din flybillet, din rejseforsikring og 

dine lommepenge. Hele turen kommer derfor typisk til at koste 

omkring kr. 11.000-13.000 (excl. lommepenge). 

Der er ansøgningsfrist den 18. januar 2013, men der sker ikke 

noget ved sende din ansøgning i god tid! Kontakt koordinator 

hvis du vil have tilsendt flere informationer og et ansøgnings-

skema! 
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Australske spejdere 

 

EmneVærtsfamilier søges til 8 australske spejdere 

Var det noget med nogle nye venner fra down under? De australske 

spejdere skal bruge et sted at bo fra den 26. november 2012 til den 

13. januar 2013.  

The Scout International Student Exchange Programme 

(SISEP) er et internationalt samarbejde med spejderkorpset i 

Australien, der har til formål at give danske og australske 

spejdere mulighed for at få en enestående international ople-

velse gennem et ophold hos en udenlandsk familie. 

Lige nu leder vi derfor med lys og lommelygte efter 8 danske 

spejdere, der sammen med deres familier, kunne tænke sig at 

være værter for 8 australske spejdere, der efter planen lander i 

Danmark i slutningen af november. De 8 australske spejdere – 

Ingrid, Zoe, Aidan, Brooke, Laura, Natasha, Liam og Alice – 

er mellem 16 og 17 år gamle og glæder sig meget til at opleve 

Danmark – og vi håber naturligvis derfor, at vi kan finde dan-

ske spejderfamilier, der vil tage sig af dem, til dem alle sam-

men. 

Under opholdet skal spejderne gå i skole/gymnasium eller på 

efterskole med deres jævnaldrende danske værtsspejdere og 

vil i det hele taget indgå naturligt i familielivet og fritidsaktivi-

teterne. 

Lyder ovenstående interessant for dig og din familie? Eller har 

du bare noget, du gerne vil spørge om? Og vil du have sendt et 

informationsbrev? Så send straks en mail til den danske pro-

gramkoordinator: Martin Drews - martindrews@spejdernet.dk. 
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Hej Tropspiger 

 

Vi har nu fået 3 nye spejdere i troppen, velkommen til Julie, Miri-

am og Freja, vi håber at I vil finde glæde sammen med resten af 

troppen. 

Vi siger også velkommen til Laila som har sagt ja til at være leder 

i troppen. 

I efterårsferien har Signe, Mie, Rebecca og Trine været på Plan 

kursus, dejligt at I har villet bruge jeres ferie på kursus, og nu 

kommer hjem med en masse viden som I kan dele med de andre i 

jeres patrulje. 

 

I har allerede fået planlagt jeres møder frem til jul og de er som 

følger: 

31 oktober Patrulje møde, egen film produktion 

2-4 november Scout college 

8 november Gourmet aften i Kvickly 

18 november Patruljemøde , egen film produktion 

21 november Patruljemøde, egen film produktion 

28 november Patruljemøde, egen film produktion 

3 december Fælles juleafslutning 

5 december Fredslys med Sct. George Gilderne 

12 december Julemøde med knas 

19 december Julehygge 

Juleferie indtil fælles opstart den 7.1. 2013 –kl. 18—20 

 

Spejderhilsen Laila, Julie og Ole 


