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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 
Ellen Holst, Kildemarksvej 18E, 4760 vordingborg,           28 86 22 82 
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  42 43 26 06 
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.  22.8. 2013 

 

 

 

 

Spejderhilsen Mette  

Gruppeleder i den attraktive gruppe Sjølund DDS  

 

Kære spejdere og forældre 
Så står sommeren for døren og vi skal på sommerlejr til Møn lige 
om lidt. Men inden da er der spejder/forældre arrangement med 
overnatning og vi har sommerafslutning, se venligst næste side. 
Spejderne havde også gode oplevelser på divisionsturneringen 
og vi beder alle huske at vi starter igen—fælles for alle—mandag 
den 19. august hvor vi tager mærket kommunikation.  
Vi ønsker alle spejdere med familier en rigtig dejlig sommer 
med masser af sol og varme og gode oplevelser! 
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Tillykke 

Maj:  
Sally: 03.05 
Rebecca P: 22.05 
 
Juni: 
Majbritt: 11.06 
Lisbeth: 16.06 
Julie: 23.06 
 
Juli: 
Signe H: 06.07 
Andreas: 12.07 
Pernille: 12.07 
Christina: 18.07 
Silas: 20.07 
August: 20.07 
Aimo: 28. 07 
 
August: 
Emma: 09.08 
Mie: 23.08 
 

 

 

 

 

 

 

Vi sir’ tillykke!  

Og held og lykke!  

Mange gode ønsker til jer 

alle! 

SJØLUND KOKS DDS Side  11   



10  

Spejder ideen 

SJØLUND KOKS DDS Side   10   

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

nesker der er villige til efter bedste evne at påtage sig et medmenneskeligt 

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 
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Side 3 

Sommerafslutning 

for spejder og familier i Sjølund gruppe 
 

Endnu en sommer nærmer sig, og traditionen tro invitere vi til 

fælles sommerafslutning den 24/6 fra 18.00-

20.00 ved hytten 

 

Efter en kort velkomst, spiser vi fælles aftensmad og slutter af 

med lejrbål, hvis nogle kan spille guitar ville det være hyggeligt. 

 

Medbring: 

En ret til fælle buffet 

Bestik, tallerken og kop 

Et tæppe og evt. underlag 

Tøj der passer til vejret. 

Evt. spejder sangbogen 

Dolk hvis du har knivbevis 

 

Gruppen sørger for: 

Bål 

Kaffe, te og saft 

Snobrøds dej og pinde 

 

Vi glæder os til en 

hyggelig aften 

Spejder hilsner Leder og bestyrelsen 

SJØLUND KOKS DDS 

Fælles program 

Første møde efter sommerferien for alle spejdere: 

mandag den 19. august kl. 18—20 ved hytten  

Vi tager mærket KOMMUNIKATION. 
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SJØLUND KOKS DDS Side 4 

Mikro program 

 

Hej Mikroer og forældre 

Vi fik guld, vi vandt 1. pladsen.  Vi var 9 mikroer og 2 ledere der 

var på Divisionsturnering med Asterix og havde en fantastisk dag, 

med et super godt løb i dejlig sommervejr. Mærker skulle gerne 

være på vej. Vi var 200 mennesker til fælles aftensmad, hvor 4 

meget hjælpsomme Sct. Georgs Gilder fra Vordingborg havde 

tilberedte maden over bål. STORT tak til dem. 

Nu er sommeren endelig her. Vi glæder os til den forestående 

gruppe sommerlejr, hvor vi skal til Møn. 

Naturen kalder hen over sommeren og efteråret. På vores møder 

vil vi holder fast i sundhed. (vi brød dette med en islagkage efter 

sejren på divi) 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. 

 

Sommer program for mikroer: 

19/8 Fællesopstart 

26/8 Vi tager 5 km mærket 

2/9 Vi forbereder os til økseløb 

9/9 Økseløb 

16/9 Fælles oprykning - vi sender de mikroer videre der nu skal 

være minier 

23/9 Naturen kalder 

30/9 Vi tager ud i naturen og planlægger vores overnatning 

7/10 Fælles møde, tema Halloween 

11-12/10 Vi overnatter i hytten. 

14/10 Efterårsferie ingen spejder 

 

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

 

Mange spejderhilsner 

Ellen og Christina 
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Sommerlejr program 

SJØLUND KOKS DDS Side 9 

Program: 
Fredag: Flytte ind/slå telte op, madpakker, lejrbål. 
Lørdag: lave dyr af sten og male dem, fiskestænger, brødbagning, 
amulet, en lille tur til noret eller skoven, fælles leg eller boldspil, 
lejrbål.  
Søndag: på tur til Klinten og geocenter hvor mikroer hentes. 
Mandag: wellness, fri eftermiddag.  
Tirsdag: bytur til Stege samt nedbrydning af lejr. Junior/trop går 
på hejk hjem ved middagstid.  
 
Medbring: Madpakke og drikke til fredag aften, drikkedunk, uni-
form med lommeorden, sovepose, liggeunderlag, spisegrej 
(tallerkener, krus, bestik, viskestykke), toiletgrej, sommertøj, sol-
creme, varmt tøj, undertøj, regntøj, sko, gummistøvler, nattøj, 
sovedyr, alt bedes være mærket med navn og junior/trop skal 
være opmærksomme på kun at have det nødvendige med! Evt. 
medicin: skal være i originalpakning og med barnets navn samt 
med vejledning. 
 
Tilmelding var senest den 10. juni, samme dag som dette blads 
udgivelse. Alle interesserede har derfor sikkert tilmeldt sig, ellers 
skal de skynde sig…...og husk alle oplysninger påføres tilmeldings-
sedlen. 
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Sommerlejr 

 

Kære spejdere og forældre i Sjølund 
Så inviterer vi til årets sommerlejr på Møn, fælles for alle store 
som mindre i Sjølund. Vi skal til Møn og vi skal bla. besøge Geo-
center og Klinten. Temaet bliver derfor ”sten og sommer” 
 
Periode:  Mikro: 28.6 – 30.6. Mini: 28.6 – 2.7. Junior og trop: 28.6 
-3./4.7  
Start: Der er check ind på Kobbelvej 28, 4780 i Stege mellem kl. 
17 og 18. Snak evt. med andre forældre om samkørsel.  
Hjem:  
Mikroer vil gerne hentes ved Geocenteret kl. 17 søndag hvorefter 
man på vejen hjem henter bagage i Stege 
Minier vil gerne hentes på Kobbelvej 28 om tirsdagen kl. 16.30.  
Junior/trop sørger selv for at komme hjem.  
 
Pris som betales ved tilmelding:                                                                           
Mikro: 250 kr. 
Mini: 400 kr. 
Junior og trop: 500 kr.  
 
Mobiltelefoner: har vi ikke brug for til mikro/mini. Junior/trop 
vurderer selv. Vi kører efter princippet: under eget ansvar. Det 
betyder også at hvis man som forældre bliver kontaktet af sin 
spejder om et givent problem, så forsøger man venligst at løse 
problemet i samtalen. Hvis det ikke lykkes så kontakter man le-
derne, hvor kontaktnummeret vil være Mettes 5153 2587. 
 
Lommepenge: Vi anbefaler at mikroer max medbringer 50 kr. og 
minier max 100 kr. Junior og trop må selv vurdere. 
 

SJØLUND KOKS DDS Side 8 
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Side 5 

 

Hej minier 

Så er det snart sommer, og forhåbentlig bliver det en forrygende 

en af slagsen. Vi glæder os til at det er lyst til meget sent om 

aftenen, og at man kan sidde ude om aftenen, uden at det bliver alt 

for koldt.  

Vi håber at I skal med os på sommerlejr til Møn, så vi kan få 

hygget i stride strømme. Det bliver hyggeligt at være afsted med 

alle, lige fra mikroer og måske nogle af seniorerne.  

Når vi når sommerferien, bliver det også sådan at Sidsel kommer 

til at trappe ned som leder, hun skal føde til oktober   
Efter sommerferien, starter vi op igen, og kort derefter kommer 

økseløbet. Det bliver et spændende løb, og vi skal vidst tilbage til 

Møn igen  
Det bliver også her, at vi ikke længere har planer om at holde 

møder sammen med drengene mere. Så det bliver spændende om 

det bliver ren tøsefnidder, når nu der ikke er nogle drenge i 

nærheden.  

Hav en skøn skøn sommer.  

 

Spejderhilsner fra  

Michelle, Lisbeth og Sidsel 

 

Program:  

3/6 Vi farer vild 

10/6 Vi finder vej 

17/6 Pakke til sommerlejr 

24/6 Sommerafslutning 

Sommerlejr 28/6-2/7 

19/8 Fælles opstart efter sommerferien 

26/8 Forberedelser til økseløbet 

2/9 Forberedelser til økseløbet 

5-6/9 Økseløb 

SJØLUND KOKS DDS 

MINI PROGRAM 
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SJØLUND KOKS DDS Side 6 

 

 

Hej Juniorer 

 

Så er vi ved og nærme os sommerferien, og hermed også den 

årlige sommerlejr. Forhåbentlig kan i begge deltage, og være med 

til lidt af det sjove vi som gruppe skal opleve når vi besøger møn. 

I skal måske også på ferie, og til det ønskes i en rigtig god tur hvis 

i skal. Vi glæder os meget til efter sommerferien, og til at være 

sammen med jer igen. 

 

5/6-Grundlovsdag og fars dag, så ingen spejder 

12/6- her er i begge på lejrskole med skolen så vi aflyser, men 

HUSK SOMMERLEJR TILMELDINGER. 

19/6-vi gør klar til sommerlejr, og vil måske være sammen med 

troppen om dette. 

28/6-3-4/7 sommerlejr på Møn 

19/8 fælles opstart 

28/8-forberede til økseløb 

4/9- forberede til økseløb 

7-8/9-økseløb 

17/9-hygge 

16/9-oprykning 

 

Håber i får en fornøjelig sommer og vejret vil være med os alle. 

Spejderhilsner Majbritt og Ditte 

 JUNIOR 
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SidSJØLUND KOKS DDS 

TROPPEN 

Side 7 

 
Troppen 

 

Nu nærmer sig sommeren og vi tager alle på sommerlejr på Møn, 

og inden vi går på ferie har I planlagt jeres Hejk hjem. 

Efter sommerferien vil jeres fremtidige spejderarbejde foregå efter 

patrulje systemet, (se Spejderlex ) dette har I som har været på 

Plan stiftet bekendtskab med. 

I august skal I på Hejk som Rebecca og Mie planlægger. 
 

 

Mandag 19 august, Fælles opstart 18-20 

Onsdag  21 august Tropsmøde, Økseløbsplanlægning 

Lørdag til Søndag 24 august til 25 august, Hejk shelter i Barmosen 

Onsdag 28 august Tropsmøde, Økseløbsplanlægning 

Onsdag  4 september Tropsmøde, Økseløbsplanlægning 

Lørdag til søndag 7-8 september, Økseløb på Møn 

Onsdag 11  september, Tropsmøde 

Mandag 16 september, Oprykning 

Onsdag 18 september, Patruljemøde 

Onsdag 25 september, Patruljemøde 

Onsdag 2 oktober, Patruljemøde 

Lørdag den 5. oktober, Natløb 

Mandag 7 oktober, Fællesmøde Trops arrangement 

Onsdag 9 oktober, Patruljemøde 

Lørdag til Lørdag 12 oktober til 19 oktober, Plan 

Onsdag 23 oktober, Tropsmøde 

Onsdag 30 oktober, Patruljemøde 

 

Fødselsdage 

 

Mie 23 august 

Julie 23 september 

 

Spejder hilsen Ole og Laila 


