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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  
Lisbeth Danielsen, Marienbergvej 37, 4760 Vordingborg, 22 48 49 76 
Michelle Juul Hansen, Slotsgade 16.1.mf.                             31 10 04 38 
Sidsel Nørskov Wessel,  Kærmindevej 6, 4760 Vordingborg  28 78 32 45 
Junior                                
Majbritt Olsen Kastrupvej 27, 4760 Vordingborg      29 92 50 72 
Trop 
Ole Hadsbjerg, Kornbakken 10, 4771 Kalvehave      20 45 44 56  
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. 25. oktober  2013 

 

 

 

 

Spejderhilsen Mette  

Gruppeleder i den attraktive gruppe  

Sjølund DDS  

 

Kære spejdere og forældre 
En dejlig sommer går på hæld. Vi havde nogle rigtig gode dage i 
Stege på vores fælles sommerlejr med plankefisk, Møns Klint og 
rundbold. Aktive, glade børn og nu er vi ved at være klar til Øk-
seløbet, også på Møn. Vi håber at rigtig mange forældre vil 
hjælpe os med at skabe PR ved at hjælpe med de opgaver der 
er i forbindelse med Broløbet den 28. september, se venligst de 
udleverede sedler eller på side 10 og tilmeld senest den 9.9! 
OBS 
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Tillykke 

 
August: 
Emma: 09.08 
Mie: 23.08 
Laura: 30.08 
 
September 
Lotte: 01.09 
Mette: 06.09 
Signe: 08.09 
Susie: 20.09 
Julie: 23.09 
Stine: 23.09 
 
Oktober 
Marie: 05.10 
Freja: 06.10 
Mathilde: 17.10 
Trine: 21.10 
Freja: 24.10 
Oskar: 29.10 
 
 
 
 
 

 
November 
Laila: 01.11 
Tristan: 02.11 
Kirsten: 18.11 
 

 

 

 

 

 

 

Vi sir’ tillykke!  

Og held og lykke!  

Mange gode ønsker til jer 

alle! 

SJØLUND KOKS DDS Side  11   
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Broløbet 

SJØLUND KOKS DDS Side   10   

Kære spejdere og forældre. 

 
VI HAR BRUG FOR JERES HJÆLP! 

Lørdag den 28. september 2013 er der BROLØBET over Farøbroen med 
Vordingborg som endemålet. Vi er blevet tilbudt sammen med en række 

øvrige foreninger at stå for en række praktiske ting.  

HJÆLPEN BLIVER AFLØNNET TIL DE DELTAGENDE FORENINGER, SÅ 
DET ER ALLETIDERS CHANCE FOR BÅDE AT TJENE PENGE OG LAVE PR 

FOR SPEJDERNE. 
Vi har derfor slået os sammen med 5 andre spejdergrupper og skal bl.a. 

stå for: 
 opsætning af målportal 

 Opsætning af afskæring og bannere ved Slotstorvet 

 Aktiviteter for børn 

 Salg af kaffe/kage 

 Ansvar for et væskedepot, herunder opsætning og nedtagning 

Vi afventer at få endelig besked om opgaver og tidspunkter, så vi ved 
endnu ikke om fredag også er i spil. 

MEN... Allerede nu vil vi gerne bede så mange som muligt om at reserve-

re den 28. september (og også gerne fredag den 27. september 2013), 
da vi får brug for alle, der overhovedet kan give en hånd med. For at 

have et overblik over, hvor mange opgaver vi kan påtage os, beder vi jer 
om hurtigst muligt at give jeres ledere besked. 

 

Vi vender tilbage med mere information, så snart det er muligt. 
 

De venligste spejderhilsner Sjølunds bestyrelse. 
 

SU senest den 7. september til din leder på nedenstående  svarkupon  
Spejders navn og gren: 
Vi kan deltage den 27. september: 
Voksne: 
Børn: 
I tidsrummet: 

 
Vi kan deltage den 28. september: 
Voksne: 
Børn: 
I tidsrummet: 
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Side 3 

 

 

7.—8. september: Økseløb 

 

16. september: Oprykning kl. 18—20 ved hytterne, 

fælles med Kong Volmer. Program er et lille løb, en 

ULÆKKER buffet, specielt til dem rykker op. Samt 

oprykning til den nye gren.  

 

18. september kl. 7 til 19: PR ved hytterne—for nye 

spejdere—sig det videre 

 

28. september: alle mand af hus. Vi skal hjælpe med 

alle mulige praktiske ting så husk at tilmelde jer: 

forældre, spejdere og ledere! På den særlige seddel der 

specielt er udleveret i forhold til Broløbet!!! 

 

5.—6. oktober: Mikro/minitræf 

5.—6. oktober: Natløb for alle store spejdere i området 

som vi arrangerer. Hvis forældre vil stå på post, er I 

meget velkomne! Kontakt Mette 

 

 

Spejder hilsner Leder og bestyrelsen 

 

 

 

SJØLUND KOKS DDS 

Fælles program 
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SJØLUND KOKS DDS Side 4 

Mikro program 

Hej Mikroer og forældre 

Sikke en kanon start. Vi er pludselig rigtig mange – dejligt, men højrøstet. Vi 

siger også snart farvel til en flok, som rykker op til minierne. 

Vi har haft efter en forrygende sommer, hvor vi havde en fantastisk (og alt for 

kort) sommerlejr i Stege. Vi havde en dejlig oplevelsesrig dag på Møns klint. 

Vi har travlt og skal forberede Sherlock Holmes Økseløb 2013, vi er 16 der 

tager af sted. Vi glæder os det plejer altid at være en super god oplevelse. 

Mikro mini træf kommer tidligt i år. Vi er inviteret på eventyr med Phineas og 

Ferb lørdag d. 5 og søndag d. 6. oktober 2013, hvor vi på 1 døgn, skal rejse 

verden rundt. Vi rejser ud fra Store-Heddinge skole. 

 

Nu kommer efteråret og aftenerne bliver mørkere, men vi vil forsøge at have så 

meget tid som muligt udenfor.  Hav altid tøj på/med til at vi kan være ude, for 

vi skal altid ud og røre os. 

 

Efterårsprogram for mikroer: 

2/9 Vi forbereder os til økseløb 

7/9 Økseløb med Sherlock Holmes 

9/9 Vi slapper af efter økseløb 

16/9 Fælles oprykning - vi sender de store mikroer videre til minierne 

23/9 Naturen kalder, vi fanger efteråret. 

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

5-6/10 Mikro/mini med Phineas og Ferb i Store-Heddinge 

7/10 Fælles møde, tema Halloween - Hvad finder vi mon på? 

11-12/10 Vi overnatter i hytten. 

14/10 Efterårsferie ingen spejder 

21/10 Vi leger med ild og tænder bål 

28/10 Vi laver mad over bål 

4/11 Vi laver bestik poser 

11/11 Vi samler op på efterårets aktiviteter 

18/11 Vi går ud i mørket – husk lommelygte 

25/11 Fællesmøde – Juleafslutning, tag din familie med 

? Freds lys 

? Fælles opstart – nytårskur 

 

Husk altid at melde afbud, send gerne en SMS. 

 

Spejder hilsen 

Ellen og Christina 
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Sommerlejr evaluering 

SJØLUND KOKS DDS Side 9 

 
 at det var en meget stor oplevelse at tilberede og spise 

plankefisk om mandagen for alle store som små.  
 At vi i højere grad fremover vil være obs på mobiltlf og 

hvornår de bliver brugt. 
 At spejderne var flittige 
 At myrerne var myreflittige i miniteltet hvor der var fre-

dagsslik! Hver dag. 
 At gruppelederen takker alle ledere for deres store arbej-

de—kanon sommerlejr for os alle. Tak! 
 

Hilsen Mette 
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Sommerlejr evaluering 

 

Ledernes evaluering 
 
Vi synes : 
 At det var et dejligt sted med god udenoms plads og en dej-

lig bålplads. 
 Det var en god sommerlejr med masser af aktivitet og godt 

samvær 
 Vi skal bruge endnu mere tid til madlavning 
 At dagen på Geocenteret og klinten var fantastisk. 
 At det var meget, meget rart at buschaufføren kørte os helt 

hjem! Vi var trætte. 
 At det var fantastisk at spejdere og ledere havde kræfter til 

at spille rundbold også denne aften! 
 At det var svært for nogle minier at håndtere deres lomme-

penge 
 At mad og kræsenhed/ jeg bryder mig ikke om, fylder me-

get hos nogle spejdere og dermed også hos deres ledere. Vi 
forsøger at servere måltider hvor der skulle være mulighed 
for at alle kan lide/spise noget. 

 At vi synes det er vigtigt at lægge en god bund med havre-
grød, gryn, cornflakes eller rugbrød om morgenen. 

 At vi fremover -forhåbentlig sammen med jer forældre—vil 
hjælpes ad med at sige til spejderne at når man deltager på 
ture, så deltager man i den tid man er indbudt til, medmin-
dre man skal til Mormors 100 års fødselsdag. Læs: til noget 
meget, meget særligt. Det er nemlig meget svært at nyde 
turen hvis man hele tiden skal overveje/genoverveje hvor-
når man skal hjem. Så faste rammer om turene bliver vores 
tilbud fremover! 

 

SJØLUND KOKS DDS Side 8 
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Side 5 

Hej minier.  

Så er sommeren ovre, og vi skal i gang igen. Vi håber at I havde en god 

sommerlejr, og nu har lært at man ikke skal fodre myrerne inde i teltet   
Vi starter som altid ud med at gøre klar til økseløbet, som i år bliver afholdt på 

Møn. Det bliver skønt at se alle de andre spejdere og FDFere fra hele 

kommunen, og vi skal hygge rigtig meget med løb, og overnatning i telt.  

Dernæst kommer oprykningen, hvor vi skal rykke Sally op til juniorgrenen. Vi 

håber at hun bliver rigtig glad for komme op til nye udfordringer.  

Mikro-minitræffet har vi endnu ikke fået invitation til, men vi forventer det 

kommer til at ligge 5-6. oktober. Det plejer altid at være hyggeligt med mange 

sjove oplevelser.  

Vi regner med at skulle tage flere mærker i efteråret, så det håber vi at I tager 

godt imod.  

Sidsel vil kun være til møderne i et mindre omfang fra nu af, og fra forventet 

fødsel i start oktober, slet ikke.  

Med stor spejderhilsen  

Michelle, Lisbeth og Sidsel 

 

   Husk at melde afbud, hvis I ikke    

   kommer, gerne på sms (og fra  

    nu  

   af til Lisbeth eller Michelle) 

 

    Husk at have tøj på til at være  

    ude hver gang.  

 

 

SJØLUND KOKS DDS 

MINI PROGRAM 

19/8 Opstart 

26/8 Forberede økseløb 

2/9 Forberede økseløb 

7-8/9 Økseløb 

9/9 Bålhygge 

16/9 Oprykning 

23/9 Snitteninja 

30/9 Snitteninja 

5-6/10 Mikro mini træf 

7/10 Fællesmøde 

14/10 Efterårsferie 

21/10 En god kammerat 

28/10 En god kammerat 

4/11 Hemmelig hånd-

værker 

11/11 Hemmelig hånd-

værker 

18/11 Hemmelig hånd-

værker 

25/11 Juleafslutning 
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SJØLUND KOKS DDS Side 6 

 

 

Hej Juniorer 

Håber i har nyt sommerferien, og det dejlige vejr vi har haft.  

Så er det tid til at komme lidt i gang igen. 

 

Programmet for det næste stykke tid vil handle mest om 

økseløbet, men herefter er det endelige program ikke fastlagt, da 

man som junior efter oprykningen selv er med til at planlægge 

hvad der skal ske.  

 

4/9-økseløbsforberedelse 

7-8/9-Økseløb i stege 

11/9-vi hygger og rydder op efter økseløbet 

16/9-oprykning 

18/9-pr. dag, det vil være super hvis i kan komme og skabe liv, og 

vise hvad vi laver 

25/9-vi planlægger møderne indtil jul 

2/10-ikke planlagt 

7/10-fællesmøde med tema haloween 

16/10 Efterårsferie, intet møde 

23/10-ikke planlagt 

30/10-ikke planlagt 

6/11-hemmeligt møde 

13/11-hemmeligt møde 

20/11-hemmeligt møde 

25/11-fælles juleafslutning med familie 

 

Spejderhilsner Majbritt og (Laila) 

 JUNIOR 
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SidSJØLUND KOKS DDS 

TROPPEN 

Side 7 

 

Sommeren går på hæld, men vi har jo en rigtigt spændende spejder efterår foran 

os. Vi havde en rigtigt god sommerlejr på Møn med udflugt til Geocentret og 

hvor der var nogle der fik overskredet deres grænser med træklatring, linegang 

mellem træer og svævebane. Der blev leget, klaret forskellige aktivteter, spist 

lækkermad og forberedt hejk turen hjem. Og hvilken tur, I var bare super seje 

 Første overnatning var hos Ole hvor der blev lavet mad og hygget på græs-

plænen med sange og snak. Næste dag gik turen fra Kalvehave til Petersværft 

hvor overnatningen var i shelter og der var køkken og bad som gjorde at det var 

et godt overnatnings sted, sidste dag på hejken  gik til Vordingborg hvor Laila 

og Ole ventede og en velfortjent is hos choco blev indtaget. 

Vi venter dog på en detaljeret dagbog fra hejken fra jer, og den bliver selvføl-

gelig sat i Koks så alle kan få del i alle de oplevelser som I havde. 

I uge 42(efterårsferien) deltager en stor del af troppen på Plankurser, hvilket vi 

som ledere er vældig glade og stolte af. Vi vil dog gerne have en dagbog fra Jer 

omhandlende jeres plankursus, og den vil vi meget gerne trykke her i Koks. 

Vi har deltaget som statister i sommerens Waves teater festival, i skivende 

stund til generalprøven og deltager yderligere 3 aftener. 

Vi gør opmærksom på Farø broløb d.28 september, hvor vi beder om 

hjælp fra jer spejdere og forældre. 

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 

Lørdag 28 september, vi skal hjælpe til broløb. 

Onsdag 2 oktober, Patruljemøde 

Lørdag til søndag 5-6 oktober, natløb 

Mandag 7 oktober, Fællesmøde 

Onsdag 9 oktober, Patruljemøde 

Lørdag til Lørdag 12 oktober til 19 oktober, Plan 

Onsdag 23 oktober, Tropsmøde 

Onsdag 30 oktober, Patruljemøde 

Onsdag 6 november Patruljemøde 

Lørdag til søndag 9-10 november Korpsrådsmøde 

Onsdag 13 november patruljemøde 

Onsdag 20 november Tropsmøde 

Mandag 25 november Juleafslutning 


