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 Indholdsfortegnelse: 

 Tegner på forsiden: Trine Jeppesen                 

Deadline: 18. august til mette@nyraad.net  

Side 2 

Sidste nyt fra gruppen:  
Tusind tak til Lions for flagstangen! 
Vi håber at I familier møder op til vores fælles sommer-
afslutning og deltager i fællesspisningen og hygger 
sammen med os alle.  
Og så vil vi selvfølgelig gerne ønske jer alle en rigtig 
dejlig sommer med ferie, sol, lejre, afslapning og hvad 
der nu ellers hører sig til.  
Vi ses igen efter ferien til fælles start den 18. august ! 
Spejder hilsen Mette, GL 
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Fælles program: 
 
Mandag den 16. juni, kl. 18—20:  
Fælles afslutning for alle spejdere med familier. 
Medbring lidt mad til en fælles buffet, tæppe (vi 
sidder ude på græsset) samt tallerkener, krus og 
bestik. 
Vi byder på kaffe og the og aktiviteter 
 
Mandag den 18. august kl. 18—20 ved hytten; 
Fælles start efter sommerferien. Velkommen til al-
le spejdere! 
 
Stor spejderhilsen Ledere og bestyrelse 
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Hej Mikroer og forældre 
 
Nu er sommeren her. Vi glæder os til den forestående 
sommerlejr 4-6. juli. I år tager vi på sommerlejr sam-
men med minierne. Turen går til Sakskøbing. Der har vi lånt Sakskø-
bing spejdernes hytte. Vi glæder os.. 
Og vi kan allerede nu afsløre at, i 2015 skal vi på Divisionssommerlejr 
sammen med alle de andre spejdere i Svend Gønge Division. Det bli-
ver vildt fedtJ 
Efter ferien skal vi forberede os på årets Økseløb. Løbet foregår i Vor-
dingborg. Her har Kong Valdemar opslået hovedkvarter. Vi skal hjæl-
pe Kong Valdemar. Se Økseløbs avisen for mere information. 
Naturen kalder. Vi vil besøger, vandet, stranden og skoven hen over 
sommeren og efteråret, så vær forberedt på, at vi mødes forskellige 
steder. Vi aftaler gerne fælles kørsel for dem der har behov for det. 
Vi hjælper hinanden, så sig til… 
På vores møder vil vi holder fast i sundhed. Vi spiser sundt eller har 
aktivitet hvor vi får pulsen opJ Vi kan ikke lade være… 
Forældre i er altid velkomme til at være med. 
Sommer program for mikroer: 
18/8 Fælles opstart 
25/8 Vi tager 5 km mærket 
1/9 Vi mødes på Ore strand ved fyret for enden af Badevej 
8/9 Vi forbereder os til økseløb 
13/9 Økseløb – Denne gang i Vordingborg by – Oringe 
15/9  
?/9 Fælles oprykning - vi sender de mikroer videre der nu skal være 
minier 
 

Tag tøj på der passer til vejret, da vi altid er ude. 
Mange spejderhilsner 
Bo, Ellen og Christina 
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Hej Minier 
 
   
Hej Minier og forældre. 
Så er det snart sommerferie tid og så er det også sommerlejr tid. 
Vi har slået os sammen med mikroerne og tager til Sakskøbing. 
det bliver fra fredag d.4/7 til søndag d.6/7. 
Vores sidste møde inden sommerferien er mandag d.16/6 hvor vi har 
fælles afslutning. 
 
Vi ønsker jer alle en rigtig god sommer:) 
Mange spejder hilsner 
Nina og Lisbeth  
 
 
Mandag d.9/6 pinseferie 
Mandag d.16/6 fælles sommerafslutning 
4-6/7 sommerlejr 
Mandag d.18/8 opstart 
Mandag d.25/8 spejdermøde 
Mandag d.1/9   spejdermøde (forbered til økseløb) 
Mandag d.8/9   spejdermøde ( forbered til økseløb) 
Økseløb d.13-14/9 
 

Side 5 



Hej Juniorer 
 

Hej Juniorer 
Så er sommeren så snart over os og det er ved at være tid til 
en lille pause fra alt også spejder. Vi håber at i får en smadder god sommerfe-
rie, med en masse gode og seje oplevelser. 
 

Vi har endnu ikke planlagt nogen sommerlejr, men vi satser på en lille weekend 
tur. Denne vil i få dato og besked på senere. 
28/5- vi tager i skoven 
4/6 – der er kulturaften i byen, og vi skal op på torvet og vise hvad vi kan. De 
der kan må meget gerne blive til det hele slutter kl. ca. 22. ellers går i bare ca. 
kl. 20 eller til i ikke vil mere her efter. 
11/6-hygge og andet sjov 
16/6- fælles afslutning husk at tage jeres forældre med. Vi skal indvie vores  
nye flagstang. 
Medbring en ret pr. familie. 
 
Sommerferie 
 
18/8-fælles opstart 
22/8- nyråd sportsnat kom og hver med hvis i har lyst 
 
27/8-forberedelse til økseløb 
 
29/8-Lste night-Pr arrangement 
 
 
 
Vi glæder os til at se jer igen efter sommerferien friske, og klar til nye begiven-
heder. 
 

Sommer spejderhilsner Majbritt og Laila 
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Hej Trop 
 
 
 
Hej Trop 
 
Sommer er over os med masser af sol nogen blæst og en lille smule 
regn, så det er absolut godt spejder vejr. 
Vi glæder os til at se både jer og jeres forældre til sommerafslutnin-
gen. 
 
Alm. spejdermøder hver onsdag fra 19- 21 
Onsdag d. 4 juni Late Night hvor vi har spejder aktivteter på Slotstor-
vet 
Mandag d. 16 juni Sommerafslutning fra 18-20 
Sommer lejr fra søndag d. 29 juni til og med onsdag d. 2 juli, Shelter-
tur. 
Mandag d. 18 August fælles opstart. 
 
 
Med spejder hilsen 
 
 Laila og Ole 
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Referat af grupperådsmøde 2014                            
 
1. Valg af dirigent og referent. 

Ole Hadsbjerg og Mette Høgh Christiansen blev valgt. 
  
2. Beretning fra bestyrelsen og ledergruppen.  
Beretningerne er en del af dette hæfte, så dette punkt er beregnet til eventuelle spørgsmål 
og kommentarer til beretningerne. 
Lone forklarede at lodseddelsalget der løber frem til 19. marts er vigtigt for gruppens 
økonomi og bad forældrene bakke op om dette. Beretningerne blev godkendt.  
  
3. Fremlæggelse af regnskab for år 2013 med tilhørende status til godkendelse. Se regnskab 
andet steds i dette hæfte. Regnskabet blev godkendt.  
  
4. Behandling af indkomne forslag  
Forslag bedes fremsendt skriftligt til Formand Lone Andersen  Goldschmidtsvej 7, 4760 Vor-
dingborg, 55 34 10 82 senest den 8.februar 2014. Der var ikke indkommet forslag.  
  
5. Væsentlige beslutninger om gruppen:  
I. Gruppens udviklingsplan for 2014 
Mette redegjorde kort for de 3 parter i udviklingsplanen; spejdere, forældre og ledere. 
Særlig indsats i 2014 vil være fokus på opdatering af rød tråd og oprykning til junior/trop 
med henblik på længere spejdertid. 
II. Grupperådets beslutninger om gruppens udvikling.  
Der var opfordringer til forældrene om at deltage i gruppens arbejde. Udviklingsplane 
blev godkendt.   
 
III. Anden godkendelse af gruppens budget for indeværende år, herunder fastsættelse af  
kontingent som bestyrelsen foreslår uændret til 420 kr. pr. halvår samt første godkendelse 
af budget for 2015.  Kassereren redegjorde for fejl i det tilsendte materiale og bad os s 
bort fra den første kolonne. Herefter er det tilrettede budget 2015 = budget 2014 og vi 
har således et budget for årene 2014, 2015 og 2016. Budget 2014 blev godkendt for 2. 
gang og budget 2015 for 1. gang. Begge med uændret kontingent på 420 kr. pr. halvår.  

  
6. Fastsættelse af antallet af bestyrelsesmedlemmer under hensyntagen til § 14.5. Bestyrel-
sen foreslår, at bestyrelsen om muligt består af 6 forældre inklusive formand og kasserer, 
derudover 3 ledere/unge inklusive gruppeleder. I alt 9 personer. Til orientering vælges man 
for 2 år. Under punktet gives der en kort orientering om arbejdsopgaver. Grupperådet be-
sluttede at bestyrelsen skal bestå af 6 personer.  
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7. Valg til bestyrelsen af: (alle valg er gældende for 2 år) 
Forældre: 

Formand Lone Andersen ønsker ikke at genopstille.  
Ny formand Claus Hemmingsen blev valgt for 2 år.  
Kasserer Bent Klemmensen er valgt i 2013.  
Annette Jørgensen ønsker ikke at genopstille. Jacob Sehested Larsen blev valgt for 2 år.   
Kristina Borgmann ønsker ikke at genopstille. 
Monica Pedersen ønsker ikke at genopstille.  
Bo Andersen er blevet mikroassistent og kan derfor ikke fortsætte.  

Vi efterlyser 1/2/6 friske forældre—hvem har lyst? 
  
Ledere/Unge:  
Majbritt Olsen er villig til genvalg. Majbritt blev valgt for 2 år. 
 Ole Hadsbjerg er valgt for 2 år i 2013.  
Mette Høgh Christiansen er villig til genvalg. Mette blev valgt for 2 år.  
  
8. Valg af gruppens 2 medlemmer af korpsrådet.  
Bestyrelsen fremkommer med forslag på mødet. Bo Andersen og Majbritt Olsen blev valgt. 
  
9. Valg af gruppens 5 medlemmer af divisionsrådet. 
Bestyrelsen fremkommer med forslag på mødet. Claus Hemmingsen, Ole Hadsbjerg, Bent 
Klemmensen, Nina Søegaard og Mette Høgh Christiansen blev valgt.  
  
10. Valg af revisor og revisorsuppleant        
Bestyrelsen foreslår genvalg til begge poster. Flemming Gustavsen og Bente Tønnesen blev 
genvalgt i nævnte rækkefølge.  
  
11. Beretning fra større arrangementer tilknyttet gruppen, jf. § 50: vores egen lille sommer-
lejr på Møn. Mette fortalte fra sommerlejren 2013.  
     
12. Evt.  
Lone takkede lederflokken, kassereren og de afgående bestyrelsesmedlemmer med gave-
poser.  
Joan fra divisionen reklamerede for divisions sommerlejr i 2015.  
Mette takkede Lone for Lones 5 år som formand med tale og gavekurv.  
  
 
Vordingborg den 26. februar 2014  
Dirigent Ole Hadsbjerg                                                                                                                
Formand Lone Andersen 
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Spejder ideen 
 
DDS har til formål at udvikle børn og unge til voksne selvstæn-
dige mennesker 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 spejderprin-
cipper 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 vi-
ser ansvar over for naturen og det samfund vi er en del af. 
Det åndelige: Spejderen bestræber sig på at finde en tro, et åndeligt princip 
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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Hvorfor er du spejder ?" 
Spørger folk mig tit, 
"at du gider tænde bål 
og blive møgbeskidt." 

Jeg har mærket Danmark 
under mine tæer, 
travet mine såler tynde 
trods alt slags vejr. 

Man fryser om natten 
i sår'n en bivuak. 
Hva er der ved det spejder. 
Det sir' mig ikke et hak. 

Jeg har spejlet spejlæg 
på store varme sten, 
skåret mig i fingeren 
så jeg fik varigt mén. 

Tænk, at de kan spørge, 
jeg har jo intet svar. 
Jeg ved kun, at jeg har noget 
som de andre ikke har. 

Jeg har mærket venskab 
i lejrbålets skær, 
følt mig glad og elsket 
og at jeg er meget værd. 

Jeg har sovet ude 
under åben himmel, 
prøvet at tælle stjerner 
til jeg blev ganske svimmel. 

Så hvorfor er jeg spejder, 
for sjov og tidsfordriv. 
Ja, svaret må vel være 
- Spejder er mit liv ! 
            



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 
Bo Andersen, Algade 113D, 4760 Vordingborg         53 28 30 40 
Mini  
Lisbeth Danielsen, Marienbergvej 37, 4760 Vordingborg, 22 48 49 76 
Michelle Juul Hansen, Slotsgade 16.1.mf.                             31 10 04 38 
Nina Søegaard, Gåsetorvet 5,                                                  81 73 83 80 
Sidsel Nørskov Wessel,  Kærmindevej 6, 4760                     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  - 28 78 32 45  
 
Bestyrelsen  
Formand  Claus Hemmingsen, Gammelsøvej 41, 4760  42 92 40 01 
Kasserer Bent Klemmensen, Chr. Mathiesensgade 16—24 85 03 79 
Forælder  Jacob Sehested Larsen , Hammerichsvej 41—61 56 16 04 
Leder Majbritt Olsen, Kastrupvej 27, 4760                  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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