
 

 

 

Sjølund Koks 

December 2013 nr. 107 19. årgang DDS 

 

Til Sjølund Koks læsere 
Vi ønsker jer alle en rigtig glædelig jul og et 
godt nytår! Tak for i år !   
Vi glæder os til at se jer igen mandag den 6. 
januar 2014 hvor vi holder fælles start: nyt-
årskur ved hytten mellem kl. 18 og 20 for alle 
spejdere 
 

Mange hilsner fra ledere og bestyrelse 



 

   
 

Indholdsfortegnelse: 
 
Juleafslutning -  side 3 
Mikro, mini, junior og trop - side 4, 5, 6, 7 
   
 
Næste deadline d. 22. Januar 2014 
Indlæg afleveres til mette@nyraad.net   

Husk at følge med på: vordingborgspejderne.dk  

 

Grupperådsmødet bliver i 2014; mandag den 24. februar og 
invitationen gælder alle spejdere og forældre.  

Vi søger i den forbindelse interesserede forældre der vil sid-
de i vores bestyrelse, henvendelse kan ske til Lone eller Met-
te  



 

Juleafslutning  
 
Vi holder fælles juleafslutning for alle spejdere med familier 
mandag den 25. november kl. 18—20 i og udenfor hytten.  

Efter maden fortsætter vi aftenen med forskellige boder hvor 
man bl.a. kan deltage i  

  At dryppe stearinlys 
  At lave juledekorationer 
  At lave romkugler 
  At klippe/klistre 
  At hygge med bål og sang 

 

Vi glæder os til at se jer!  

stor spejderhilsen Ledere og bestyrelse 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

Hver familie bedes medbringe en ret til en fælles buffet som 
vi starter med at spise. Alle familier bedes også medbringe 
eget spisegrej (tallerkener, bestik og krus)  



Hej Mikroer og forældre 
Vi har haft en forrygende sensommer  og efterår.  Vi var mange der 
var med på et godt træf med Phines og Ferb. Vi fik sat nye grænser 
for os selv, efter at have klatret med livline oppe i træerne. Vi havde 
vores egen overnatning i hytten weekenden efter. Der var vi også 
mange. Vi klarede os selv, bestemte selv maden og ordnede alt selv. 
Stormen gjorde at vi måtte aflyse et spejdermøde, men det var rigtig 
godt at vi gjorde det. Det store træ valgte at lægge sig ned i vores 
hytte. 
December måned er som altid spejderfri. Det er fordi at der er man-
ge andre vigtige aktiviteter i julemåneden, som vi ikke vil gå glip af. 
Der er mindst 24 afsnit af julekalenderen vi skal se. Derfor mødes vi 
igen til nytårskur 6. januar. Og hvad er nytårskur? Det får du at se og 
opleve til den tid. 
Vi starter året op med sundhedsmærket og sang leg og drama mær-
ket. 
Forældre I er altid velkomme til at være med. I må gerne supplerer 
vore emner. Sig gerne til…. 
Vinter program for mikroer: 
6/1 Nytårskur 
13/1 Knob og knuder – Sang leg og drama. Tag din bamse med - 
Sundhed 
20/1 Knob og knuder – Sang leg og drama - Sundhed 
27/1 Sundhed – Sang leg og drama 
3/2 Fællesmøde 
Tag tøj på der passer til vejret, da vi altid er ude. 
 

Mange spejderhilsner fra os alle 
Ellen og Christina 



Hej minier. 
Stort tillykke til Sidsel og Henrik som har fået en lille pige. 

Vi ønsker dem alt held og lykke med deres nye lille familie.  
 
Vi har fået 4 mikroer som er rykket op til minigrenen, Tilde, 
Marie, Ea og Mathilde , velkommen til. 
Der er nogen der har været på mikro/mini træf og de havde 
en rigtig god tur. 
 
Så nærmer julen og det nye år sig med hastige skridt. 
I ønskes en rigtig glædelig jul og et godt nytår. 
 
Vi starter op igen efter nytår mandag d.6/1 2014 
 
Mange spejder hilsner  
Michelle og Lisbeth 
 
mandag d.11/11    Hemmelig håndværk 
mandag d.18/11    Hemmelig håndværk 
mandag d.25/11    Juleafslutning 
 
mandag d.6/1        Fælles opstart 
mandag d.13/1      Vinter sysler 
mandag d.20/1      Vinter sysler 
mandag d.27/1      Gåtur 
 
Husk altid varmt tøj/regntøj .   



Hej Junior og forældre 
Så nærmer julen sig med små skridt. Vi er nu i 
gang med en masse hemmelige møder. Så til 
forældrene lad nu hver med at være alt for 
nysgerrige. 
Selvom vi ikke er så mange juniorer så hygger vi os lidt allige-
vel på møderne i det omfang det gør det muligt, men husk i 
er altid velkommen til at tage en veninde med eller to, som 
måske kunne være interesseret i at være spejder, så vi kunne 
blive lidt flere. 
 
Program som det ser ud nu: 
13/11-hemmeligt møde 
20/11-hemmeligt møde 
25/11- FÆLLES afslutning, husk at tage jeres forældre, og sø-
skende med. Så skal der nemlig rigtig jule hygges. 
6/1-Fælles opstart- Nytårskur. Vi glæder os til at se jer igen 
efter den lange julemåned. 
15/1-mødet er endnu ikke planlagt, men i har fundet en mas-
se emner, og det vil blive et af disse vi går i gang med 
22/1-det samme for dette møde endnu ikke planlagt 
29/1-igen møde, men ikke planlagt 
Til sidst vil jeg bare ønske jer en rigtig god jul, og et kæmpe 
stort godt nytår. Vi glæder os til at se hvad i har lavet i jeres 
juleferie, og til igen at være sammen med jer glade piger. 
 

God jul og godt nytår Majbritt og Laila 



Troppen 
 

Året 2013 går snart på hæld, men prøv at tænke tilbage på 
dit spejderår - hvordan er året gået for dig. Hvad var den 
mest spændende oplevelse. Hvilken var den mest spænden-
de tur. 
Find selv på flere – og husk det er dig som er med til at ska-
be gode oplevelser for dig og dine spejderkammerater. 
 
Program for resten af året og første mdr af 2014 
 
25 november, Juleafslutning 
Herefter planlægger vi sammen hvor mange møder der er i 
december. 
6 januar, Nytårskur 
Resten af januar bliver planlagt af PL og PA i sammen arbej-
de med lederne, og møderne er onsdag aften kl 19-21 For 
orden skyld er det meget nødvendigt at du melder afbud 
både til lederne og PL og PA 
 
Vi ønsker dig og dine forældre en god jul samt et godt nyt år 
 
Med spejder hilsner Laila og Ole 



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 
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  


