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Adresseliste 

 
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 
Ellen Holst, Kildemarksvej 18E, 4760 vordingborg,           28 86 22 82 
Mie Juul Hansen, Valdemarsgade 64. 2th.                          27 15 81 35 
Mini  
Sidsel Nørskov Wessel,  Kærmindevej 6, 4760 Vordingborg  28 78 32 45 
Lisbeth Danielsen, Marienbergvej 37, 4760 Vordingborg, 22 48 49 76 
Michelle Juul Hansen, Slotsgade 16.1.mf.                             31 10 04 38 
Junior                                
Majbritt Olsen Kastrupvej 27, 4760 Vordingborg      29 92 50 72 
Ditte Jørgensen, Algade 93L, 1.th. 4760 Vordingborg       27 28 54 39 
Trop 
Ole Hadsbjerg, Kornbakken 10, 4771 Kalvehave      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, Kærmindevej 6, 4760 Vordingborg  28 78 32 45  
 
Bestyrelsen  
Formand Lone Andersen  Goldschmidtsvej 7, 4760 Vo.          55 34 10 82 
Kasserer Bent Klemmensen, Chr. Mathiesensgade 16, 4760  24 85 03 79 
Forælder Anette Jørgensen, Vinkelvej 9, 4760 Vordingborg  20 94 57 90 
Forældre Kristina Borgmann, Hørvænget 42, 4760 Vo. 29 93 26 90 (efter kl. 16) 
Forældre Monica Pedersen, Møllevej 2A, 4760 Vo.                  55 34 17 37 
Forældre Bo Andersen, Algade 113D, 4760 Vordingborg         53 28 30 40 
Leder Majbritt Olsen, Kastrupvej 27, 4760 Vordingborg    29 92 50 72           
Leder  Ole Hadsbjerg, Kornbakken 10, 4771 Kalvehave       20 45 44 56  
Leder Mette Høgh C. Æblevænget 7, 4760 Vo.               51 53 25 87 
 
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  
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DEADLINE 

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

te@nyraad.net senest d.  24.4 2013 

 

 

 

 

Spejderhilsen Mette  

Gruppeleder i den attraktive gruppe Sjølund DDS  

 

Kære spejdere og forældre 

 Tusind tak for fin deltagelse på grupperådsmødet og speciel tak 

til de forældre der gik ind i bestyrelsen! En særlig tak skal der 

også lyde til Bent som har påtaget sig at være vores nye kasserer! 

På vores første bestyrelsesmøde den 10.4 vil vi fordele opgaver-

ne. 

 Og tusind tak til Oscars Far og Gustavs Mor der stod for vores 

aftensmad på gruppeturen, uhm….krokodillesuppe…... 

 Husk venligst at aflevere penge for lodsedler hvis det ikke er 

gjort!  

 Vi ses den 23. 4 kl. 6 til Sct. Georgsdag —forældre er velkomne! 
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Spejder ideen 

 
DDS har til formål at udvikle børn og unge til voksne selvstændige 

mennesker der er villige til efter bedste evne at påtage sig et medmenne-

skeligt ansvar i det danske samfund og ude i verden. 

 

Det gør vi— efter bedste evne— igennem vores spejderlov, vores spej-

derprincipper og igennem metoder. Og hvad står der så i de 3 tekster? 

 
Spejderloven:  

Den, der er med i spejdernes fællesskab gør sit bedste for  

at finde sin egen tro og have respekt for andres 

at værne om naturen 

at være en god kammerat 

at være hensynsfuld og hjælpe andre 

at høre andres mening og danne sine egen 

at være til at stole på 

at tage medansvar i familie og samfund 

 

Spejderprincipperne: 

Tre principper danner grundlaget for vores arbejde: 

De enkelte: Spejderen har ansvaret for egen udvikling 

Omverdenen: Spejderen viser respekt for medmennesket, er hjælpsom 

og viser ansvar over for naturen og det samfund vi er en del af. 

Det åndelige: Spejderen bestræber sig på at finde en tro, et åndeligt prin-

cip der er større end mennesket. 

 

Spejdermetoden består af 8 elementer: 

Oplevelser 

Learning by doing 

Patruljeliv 

Friluftsliv 

Værdier 

Medbestemmelse og ansvarlighed 

Aktiviteter og færdigheder 

Samfundsliv 

SJØLUND KOKS DDS Side  15  
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Referat fra  
Grupperådsmøde 

Ledere/Unge:  

Majbritt Olsen er valgt for 2 år i 2012.  

Ole Hadsbjerg er valgt for 2 år i 2011. Ole blev genvalgt 

Mette Christiansen er valgt for 2 år i 2012. 

  
8. Valg af gruppens 2 medlemmer af korpsrådet.  
Bestyrelsen fremkommer med forslag på mødet. 
Ole Hadsbjerg blev valgt. Der var ikke flere der stillede op. Derudover 
vil vi forsøge at sende et par tropspiger med til mødet. Disse vil ikke 
være formelt stemmeberettigede.  
  
9. Valg af gruppens 5 medlemmer af divisionsrådet. 
Bestyrelsen foreslår Lone, Anette, Majbritt, Mette. Der var ikke flere 
interesserede og det betyder at gruppen stiller med 4 personer til di-
visionsrådsmødet. Derudover vil bestyrelsen forsøge at få flere med, 
herunder de unge. Disse vil dog være uden stemmeret. 
  
10. Valg af revisor og revisorsuppleant        
Bestyrelsen foreslår genvalg til begge poster. Bestyrelsens indstilling 
blev fulgt og Flemming Gustavsen er derfor fortsat revisor og Bente 
Tønnesen er revisorsuppleant.  
 
11. Beretning fra større arrangementer tilknyttet gruppen, jf. § 50: 
Spejdernes Lejr 2012 
Mette gav mulighed for at man spurgte ind til lejren.  
     
12. Evt.   
Bent fortalte lidt om Sct. Georgsgilderne, de "gamle spejdere" det 
store loppetorv hvor det er vigtigt at vi hjælper, forældreengagement 
og opfordring til at støtte op om det lokale arbejde.  Lone overrakte 
gave til lederne.  
  
 
 
Vordingborg den 22. februar 2013 
 
 
Dirigent Allan Moltke Hansen        
 
                                                                 Formand Lone Andersen 
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Side 3 

 

8. april: Fælles møde for os alle kl. 18 til 20 i og ved 

vores hytte. Tema: Kok Amok 

 

23. april: Vi holder Sct. Georgsdag og mødes udenfor 

vores egen hytte kl. 6.00 om morgenen til 

flaghejsning, sang, beretningen om Sct. Georg, 

spejderlov og løfte.  Efter denne lille højtidelighed går 

vi ind og spiser morgenmad inden vi kører i skole 

eller på arbejde. Vi ses kl. 6 den 23. april! 
 

Forældre er 

velkomne 

 

 

 

 

6. maj: Fælles møde for os alle 

24. juni: fælles sommerafslutning 

 

Spejderhilsen fra Ledere og   Bestyrelse 

SJØLUND KOKS DDS 

Fælles program 
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Mikro program 

 

Hej Mikroer og forældre 

Først tak for en fantastisk gruppetur, hvor vi var på rejse med Peter Pan til de 

grønne pigespejders hytte i Kastrup. Rejsen gik fint trods vintervejret. Vi gik 

alle de 5 km der ud og afsluttede weekenden med uddeling af 5 km mærker til 

dem der ikke havde. Godt gået. 

1000 tak for hjælpen til vores mad forældre Gustavs mor Karen og Oskars far 

Bo. Tak for indsatsen. Det betyder rigtig meget for os, at der er hjælp på til 

vores aftensmad. 

Turens guldkorn: Eftermiddagsløbet var planlagt af trops pigerne. De fik stor 

ros af de andre spejdere. Sipho spurgte: hvornår laver I løb igen, for jeres løb er 

meget bedre end når lederne laver det. Til afslutningen hvor vi alle stod i rund-

kredsen og lederne havde afsluttet og informeret, spurgte Mette om der var 

andre der havde noget at sige! Og det var der.. det havde Oskar: Det har været 

en dejlig dag. Det er dejlig at holde fri fra sine forældre og være sammen med 

sine spejdervenner. 

 

Nu håber vi vinteren endelig forlader os. Vi skal nyde at det er lysere om afte-

nen så vi kan være mere ude. 

Program for mikroer: 

8/4 Fællesmøde: Kok amok 

15/4 Vi klarer os selv, personlige mål – verdenshjørner 

22/4 Vi går i skoven. Hvor vi leger med reb og laver knob/sløjfer/

kællingknuder 

23/4 Sct. Georgsdag, vi mødes ved hytten kl. 6.00 (der serveres morgenmad 

ca kl. 6.30) 

29/4 Vi laver bål, bager og slukker bål 

6/5 Fællesmøde - vi skal på løb 

13/5 Vi laver Koder 

22/5 2. Pinsedag – spejderfri  

27/5 Vi lægger spor og jagter insekter og drille edderkopper 

1/6 Divisionsturnering 

3/6 Klar dig selv - eksamen (tag tørt skift tøj med da vi nok bliver våde) 

10/6 Skovtur – memory - kryddersmør 

17/6 Strandtur, Orestrand,  vi mødes ved fyret for enden af Badevej. Sig til 

så vi kan aftale kørsel 

24/6 Fælles sommerafslutning med familier 

28/6 – 30/6 Sommerlejr 
Tag tøj på der passer til vejret, da vi altid er ude. 

Mange spejderhilsner  Mie, Ellen og Christina 
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Referat fra  

Grupperådsmøde 

Deltage i aftenåbninger, uddeling af flyers, vilde vulkaner, børnefød 
selsdage holdes i hytten, åben hytte, venner og venindedage. Gruppe 
rådet foretog ikke nogen konkret prioritering i forslagene.  
 
III. Anden godkendelse af gruppens budget for indeværende år, herun 
der fastsættelse af kontingent som bestyrelsen foreslår ændret til 420 
 kr. pr. halvår samt første godkendelse af budget for 2014. Kontingen 
tet er pt. på 370 kr. gange 2. Under punktet vil formanden orientere  
om vores indtjeningsmuligheder og om baggrunden for forslag om kon 
tingentstigning. Lone forklarede om forslaget vedr.: stigning i kontin 
gent og vores nye tiltag i stedet for julemærkesalg og kuvertlotteri;  
nemlig deltagelse i korpsets lotteri og kontingentstigning.  
Kontingentforhøjelse og budget blev godkendt.  

  
6. Fastsættelse af antallet af bestyrelsesmedlemmer under hensynta-
gen til § 14.5. Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen om muligt består af 6 
forældre inklusive formand og kasserer, derudover 3 ledere/unge inklu-
sive gruppeleder. I alt 9 personer. Til orientering vælges man for 2 år. 
Under punktet gives der en kort orientering om arbejdsopgaver.  
Grupperådet godkendte, at der kommer en bestyrelse på 9 medlem-
mer  
 

7. Valg til bestyrelsen af: (alle valg er gældende for 2 år) 
Forældre: 
Formand Lone Andersen er valgt for 2 år i 2012.  
Kasserer Susanne Jensen er valgt for 2 år i 2011. Ny kasserer Bent 
Klemmensen blev valgt for 2 år.  
Kristina Borgmann blev valgt som kasserer aspirant 
Annette Jørgensen er valgt for 2 år i 2012.  
Robert Hertzog er valgt for 2 år i 2011. Ny forælder Monika Pedersen 
blev valgt for 2 år 
Bo Andersen blev valgt for 2 år 

 

Side  13  SJØLUND KOKS DDS 
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1. Valg af dirigent og referent. 
Allan Moltke Hansen og Mette Høgh Christiansen  
  
2. Beretning fra bestyrelsen og ledergruppen med særligt fokus på  
hvad gruppen har gjort for at fremme spejderarbejdets værdier og ud 
vikling.  Beretningerne er en del af dette hæfte, så dette punkt er be 
regnet til eventuelle spørgsmål og kommentarer til beretningerne. 
Lone tilføjede til bestyrelsens beretning: at det er vigtigt at have en 
god økonomi, fortalte om vores nye lodseddelsalg og forklarede bag-
grunden med det bl.a. skrantende julemærkesalg. Derudover sagde 
Lone også tak til lederne for deres indsats i 2012. Mette og lederne 
stillede sig til rådighed for spørgsmål i forhold til de skrevne beretnin-
ger. Grupperådet godkendte beretningerne.  
 
3. Fremlæggelse af regnskab for år 2012 med tilhørende status til god-
kendelse. Se regnskab andet steds i dette hæfte. Regnskabet blev god-
kendt. 
  
4. Behandling af indkomne forslag  
Forslag bedes fremsendt skriftligt til Formand Lone Andersen  
Goldschmidtsvej 7, 4760 Vordingborg, 55 34 10 82 senest den 
6.februar 2013. Der er ikke indkommet forslag 
  
5. Væsentlige beslutninger om gruppens fremtid, herunder:  
I. Forelæggelse af gruppens udviklingsplan med hovedindsatser for 
2012. Mette præsenterede lederne og gav en kort redegørelse for 
 udviklingsplan, herunder planer for 2013. Der var spørgsmål til dato  
for fælles sommerlejr.  28.6: start for alle. 30.6: Mikro tager hjem.  
2.7: mini og junior tager hjem, mens trop fortsætter på hejk.  
Planerne blev godkendt. 
 

II. Grupperådets beslutninger i øvrigt om gruppens udvikling, spejderar 
bejde m.m. Der var forskellige nye forslag som bestyrelsen vil arbejde  
videre med:  

Referat fra  

Grupperådsmøde 
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Side 5 

 

Hej Minier. 

 

Så er vi kommet lidt ind i det nye år og foråret står for døren( selv 

om det ikke ser sådan ud). 

Men vi ved at det kommer. 

Vi har lige været på en rigtig dejlig gruppetur, hvor vi lånte de 

grønne spejders hytte i Kastrup. 

Der var vi gennem Peter Pans univers og vi så også en Peter Pan 

film. 

 

Her i foråret skal vi igennem nogle færdigheder, klar dig selv og 

sundhed. 

 

Husk som altid at have tøj med til at være ude i. 

 

Spejder hilsner Michelle, Sidsel og Lisbeth 

 
13/4    Tur til Ellehammer huse ( gensyn med spejder fra 2012 lejren) 

15/4    Klar dig selv 

22/4    Klar dig selv 

23/4    Sct. Georgsdag kl. 6 

29/4    Skovtur 

6/5      Fællesmøde 

13/5    klar dig selv 

20/5    Pinseferie 

27/5    Sundhed 

  3/6    Sundhed 

 10/6   Bål + hygge 

 17/6   Sundhed 

 24/6   Sommerafslutning 

 

Vi skal på gruppesommerlejr  til Mønspejdernes hytte i Stege fra 

d.28/6 til d.2/7  

SJØLUND KOKS DDS 

MINI PROGRAM 
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Hej Juniorer 
Så nærmer vi os så småt foråret, og selvom man ikke ligefrem kan 

se det på vejret i øjeblikket er det snart tid til lidt ude aktiviteter. 

Vi skal blandt andet lave mad over trangia samen med troppen en 

gang om måneden, o. derudover ligger kollektiv uge lige om 

hjørnet, vi glæder os meget til at være sammen med jer i en hel 

uge. Sammen med troppen også naturligvis.  

 
Program: 

3 april- lejrkapper laves færdig 

 

Uge 15- kollektiv uge 

    

8/4 fællesmøde med alle- kok amok 

 

17/4- trangia med tropppen- og lidt tid til kommunikation 

 

23/4—Sct. Georgsdag kl. 6! 

 

24/4-orientering-husk medbring kort, kompas osv.  

 

1/5- sø og strandaktivitet  

 

6/5-fællesmøde 

 

15/5-trangia med troppen / pioner basis 

 

22/5-telt 

 

29/5 førstehjælp 
 

Spejderhilsner Ditte og Majbritt 

 JUNIOR 
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Tillykke 

December 2012: 
Rikke Frank, 07.12 
Rebecca Moltke, 10.12 
Sipho Christensen, 25.12 
Ole Hadsbjerg, 28.12 
 
Januar 2013: 
Ea Lunow, 01.01 
Ditte Jørgensen, 05.01 
Lea Andersen, 13.01 
Freja Petersen, 18.01 
Tilde Andersen, 29.01 
 
Februar 2013: 
Sidsel Wessel, 09.02 
Benedicte Moltke, 11.02 
Mie Juul, 12.02 
Helle Brintow, 17.02 
Gustav Havn, 23.02 
 
Marts 2013:  
Mie S. Larsen, 20.03 
Sophia Tordrup, 28.03 
 
 
 

April 2013 
Miriam Jørgensen, 01.04 
Michelle Hansen, 11.04 
Emilie Præstegård, 14.04 
Trine Tønnesen, 27.04 
 

 

 

 

Vi sir’ tillykke! Og held og lykke!  

Mange gode ønsker til jer alle! 

SJØLUND KOKS DDS Side  11   
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Råb fra Nytårskuren 

SJØLUND KOKS DDS Side   10   

 
Rebecca, Signe, Andy, Tobias, Stine, Lea og Marie: 

 
Venskab/fjendskab 
Kom og vær med  

Hop hen til målet/kig ik’ tilbage 
Ob, ob, ob, ob, ob ober samarbejde 

Vi har en masse viden 
Om æggehvider 

Ob, ob, ob æggehvider 
 

 

Julie, Silas, Ea, Emma, Tilde, Nicolaj, Mathilde: 
 

Spejderhat, spejderhat 
Kom og kæl med min spejderkat 

Spejderhat, spejderhat 
Kom og bliv min spejderskat 

Spejderhat, spejderhat 
Kom og se min mørke nat 

Spejderhat, spejderhat 
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Side 7 

 
Hej Trop 

 

Foråret nærmer sig vel snart, i skrivende stund vælter sneen ned, men 

glæder os da. 

Det var en rigtigt god gruppetur og et superløb som I havde planlagt for 

gruppen, stor ros til jer. 

Trine er patruljeleder og Mie er patruljeassistent i den næste periode. 

I uge 15 det vil sige fra d.8 april til d. 13 april har vi kollektiv uge, og 

det sammen med junior grenen. 

Den 19 til 21 april er der tropstræf i Næstved som Møn gruppe har ar-

rangeret. 

23 april er det Sct Georges morgen, vi mødes kl 6.00 og aflægger vores 

spejderløfte og spiser morgenmad sammen inden vi tager i skole og på 

arbejde. 
 

3 april planlægning  af kollektiv uge 

8 april fællesmøde 

8-13 april kollektiv uge 

17 april trangia mad 

19-21 april divisions træf 

23 april Sct. Georgs morgen kl. 6 

24 april egen planlægning 

1 maj  - 

6 maj fællesmøde 

8 maj intet møde 

15 maj trangia mad 

22 maj - 

29 maj - 

5 juni trangia mad 

12 juni klargøre til sommerlejr 

19 juni klargøre til sommerlejr 

24 juni sommerafslutning 

28 juni til 4 juli sommerlejr 

 

 

Med spejder hilsen 

Julie, Laila og Ole 
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Sange fra Nytårskuren 

 

Sang 1. (De mente selv de hed hold 4) 

 

En lille flue rejste med ekstra gulerødder fra land til 

land, hans mål det var at finde verdens største æble-

mand.  

 

Sang 2. (Holdet med Rebecca) 

 

Jeg er en glad lille abe, jeg bor på en blomster mark, jeg 

svømmer rundt med fiskene, det er jeg aller bedst til ju-

bii yay jubii yay det er jeg aller bedst til. 

 

Sang 3. (Holdet med Trine) 

 

Myreslugeren gik en tur, den var inde i et bur, dens bed-

ste ven var en mus, den var bange for et hus, den var ik-

ke særlig sød ved det lille stykke kød. 

 

Sang 4. (Holdet med Sophia) 

 

Frøen lystig glad gik en tur på at gammelt blad, så kom 

uglen og spurgte skal vi ikk spise lidt mad, jo, men skul-

le vi ikke tage at blive venner først? det kan vi godt, men 

så skal vi også bo sammen og se fjernsyn, og spise pop-

corn. 
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Råb fra Nytårskuren 

SJØLUND KOKS DDS Side 9 

Sophia, Oscar, Sipho, Freja, Valdemar, Gustav og Andreas: 

Våde blade 

Våde blade 

I den mørke skov 

Sneglekongens lange lov 

Understøtter alles behov 

Vov, vov, vov…. 

Anemoner, anemoner 

Er så let at plukke 

For de er så smukke 

Trine, Benedicte, Mie, Emilie m.fl. :  

Okker (klap) gokker (klap)  

sure (klap) Sokker (klap)  

vi går kækt (klap) med rygsæk (klap)  

og med spand (klap) fuld af vand (klap) 

 


