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 Indholdsfortegnelse: 

     

Deadline: 31.12, 2014  til mette@nyraad.net  

Side 2 

Til Karen og Kaj Døssing  
Tusind tak for de 2 fine flag, som vi har modtaget!!! 
 
Til alle spejdere og forældre, vi ønsker jer en rigtig 
glædelig jul og et godt nytår. Vores lille juleønske er 
et par ekstra hænder om mandagen samt en god start 
for vores familiespejd, som vi lige pt. planlægger op-
start af til marts.  
Spejder jule hilsen Mette, GL 
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Fælles program: 
24. november: fælles 
juleafslutning for alle spejdere med famili-
er kl. 18 til ca. 20, senest. Medbring lidt mad til fælles 
buffet og spisegrej til eget brug. Opvasken må I klare, 
når I kommer hjem.  

Vi byder på følgende juleboder efter spisning: ly-
sestøbning, juledekorationer, romkugler, bålhyg-
ge, sang, juleklip.  
 
3. december: Fredslys med start fra Slotstorvet kl. 19 
                         (19.30-20.30 i kirken) 

 
7. december: Julemærke march med start fra Præste-
gårdsvej 11—ml. 9 og 10, vi anbefaler spejdere og fa-
milier at deltage. Tjek selv tilmelding mm. Gruppen 
deltager ikke med ledere.  
 
 

Stor spejderhilsen med ønske om en glædelig jul 
og et godt nytår fra Ledere og bestyrelse 

Side 3 

2015 
Mandag den 5. januar: Vi starter op i fællesskab 
med nytårskur for alle spejdere: kl. 18—20 i hyt-
ten, godt nytår! 



Hej Mikroer og forældre 
 
Vi startede efterårsferien med en dejlig overnatning i 
hytten hvor vi klarede os selv. Det vil vi gerne igenJ 
Vi har netop været med folk og røvere i Kardemomme by på Mikro 
mini træf, hvor vi var 170 spejdere der havde en fantastisk weekend. 
Vi gik på poster med mange spændende opgaver. Vi mødte også tan-
te Sofie, Røverne, Tobias og Bastian og mange flere. Mærkerne er på 
vej. 
Det er blevet vintermørkt om aftenen så det betyder at vi vil have 
flere inde aktiviteter, men vi vil dog altid være ude mere eller mindre 
i løbet af aftenen. Vi kan godt lide at røre os og vi tager sundheds-
mærke hen over spejderåret. 
Vi holder altid spejderfri i december, da vi skal have tid til julekalen-
der og alle de andre hyggelige juleaktiviteter. Det er frivilligt, men vi 
vil opfordre til at deltage ved Fredslys og Julemærkemarch. 
 

Vinterprogram: 
3/11 Vi knytter, laver knob og knuder, måske en sløjfe 
10/11 Mad til os og fuglene. Kimsleg 
17/11 Vi går ud i mørket – husk lommelygte 
24/11 Fællesmøde – Juleafslutning,     tag din fa-
milie og mad til buffet med (se omtale andet sted) 
3/12 Fredslys – Start fra Slotstorvet kl. 19. (19.30-20.30 i kirken) 
7/12 Julemærkemarch, Aktivitets Center, Præstegårdsvej 11, start 
kl. 9-10 
5/1-2015 Fælles opstart - Nytårskur 
 

Tag inde-sko med det kan være fodkoldt i hytten og hav altid tøj på 
der passer til vejret, da vi altid er ude. 
Mange spejderhilsner 
Laila og Christina 
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Hej Minier 
  
 

Så  er vi i gang igen efter et spændende Økseløb 
og oprykning. Vi er mange og der er meget energi i vores mø-
der.  Vi glæder os til at være sammen med jeres børn. Nu 
kommer den mørke tid med julelys og  glatte veje, så husk lys 
på cyklerne og husk refleksveste! Og lidt tidligt: glædelig jul 
til jer alle! 
 
Mange spejder hilsner 
Nina og Lisbeth, ps: hvis nogen kender en voksen der kunne 
tænke sig at være medleder hos minierne, så sig gerne til.  
  
              
Program: 
Mandag d.3/11   spejdermøde 
Mandag d.10/11 spejdermøde 
Mandag d.17/11 spejdermøde 
Mandag d.24/11 Juleafslutning, se side 3, fælles for alle spej-
dere med familier 
 

2015 
Mandag den 5. januar: vi starter igen med 
nytårskur, fælles møde for alle spejdere i Sjø-
lund, se og- så side 3. 
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Hej Juniorer 
 

 
Så nærmer vi os den kolde tid, og det er snart ved at være ju-
leferie. Inden ferien skal vi dog nå at lave lidt julegaver. Til 
hvem, ja,  hvem vil vi nu glæde? Så kære forældre, de  hemmelige møder får I 
ikke noget program for.! 
Husk jeres varme tøj, og fodtøj I kan gå i. Jeg håber, ikke at turen var alt for 
hård ved jer. I skal jo huske at være beredt til lidt af hvert. 
 

Programmet ser ud som følger: 
 

29/10-vi tænder bål, og lærer om forskellige bål typer. Samt krydrer med lidt 
sjov og ballade. 
5/11- Hemmeligt møde 
12/11-Hemmeligt møde 
19/11- Hemmeligt møde, og lidt intern julehygge, hvis vi er nået så langt! 
24/11- Fælles Jule afslutning. OBS til forældre det er en mandag, og det er 
for hele familien. Se andet steds i bladet, på side 3 
 

2015 
5/1  fællesstart, obs det er en mandag! 
14/1-kniv bevis, samt knob 
17-18/1-Juniortræf i store Heddinge 
21/1-Morse 
28/1- Kort og Kompas 
 

I ønskes en rigtig god juleferie.  

Og vi starter op igen efter juleferien mandag den. 5 januar med 

et fællesmøde. 
 

Spejderhilsner 
Majbritt 
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Hej Trop 
 

 

Onsdag den 5.11: møde  
Onsdag den 12.11: møde 
Onsdag den 19.11: møde 
Mandag d. 24 november juleafslutning fra 18-20, 
se side 3, fælles for alle spejdere med familier.  
Medbring lidt mad til fælles buffet og spisegrej til eget 
brug. Opvasken må I klare, når I kommer hjem.  

Vi byder på følgende juleboder efter spisning: ly-
sestøbning, juledekorationer, romkugler, bålhyg-
ge, sang, juleklip.  
 
 
Med spejder og tidlig julehilsen 
 
Bo og Ole 
 

 
2015: 
Mandag den 5. januar: Vi starter op i fællesskab 
med nytårskur for alle spejdere: kl. 18—20 i hyt-
ten, godt nytår! 
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Mobiltelefoner og tidligere hjem 
fra tur  
 
 

Vi oplever indimellem, at enkelte børn har problemer i for-
bindelse med deres medbragte mobiltelefoner.  
Ligesom vi af og til har spejdere med på ture som  af forskelli-
ge grunde har lavet en aftale om at de skal tage med på 
weekendtur/sommerlejr, men at de endelig bare selv skal rin-
ge hjem så de kan blive hentet på et hvilket som helst tids-
punkt.  
 
Begge dele kan især for de mindste spejderes vedkommende 
ødelægge hele turen for både dem selv og de andre spejdere 
og ledere.  
 
Derfor henstiller vi nu igen til ,at mikro og mini ikke medbrin-
ger mobiltelefon på lejre/weekendture. Hvis vi skal I kontakt 
med jer forældre så ringer vi fra en ledertelefon, ligesom I 
kan kontakte os denne vej.  
 
Ligesom vi også  henstiller til, at man sender sine børn glade 
af sted på tur og husker at det betyder rigtigt meget for dem, 
at vi som voksne viser dem, at vi tror på, at de får en god tur.  
Det kan sammenlignes med at aflevere sit barn i dagpleje og 
børnehave , hvor det også betyder rigtig meget for barnet at 
vi viser at vi er glade for at de går der og snakker pænt om 
stedet.  
 
Så kære forældre: Lad os hjælpes med at give børnene gode 
ture, spejderhilsen Lederne 
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Familiespejd 
 

Vi overvejer i øjeblikket om vi  skal starte op 
med familiespejd, et tilbud til børn i alde-
ren 3—5 år og deres familier.  
 
Vi har 2 interesserede tidligere spejdere som måske vil 
starte familiespejd op. De tager nu på kursus og så un-
dersøger vi samtidig, hvordan det fungerer andre ste-
der med tidspunkt og program mm. 
 
Hvis bladets læsere kender til familiespejd og måske 
kunne tænke sig at deltage enten som ledere eller som 
familie, så sig endelig til på Mettes mail:  
mette@nyraad.net  
 
Hvis man har gode ideer til indhold i et sådant tilbud, 
så sig endelig også til! 
 
Spejder hilsen Lederne 
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Spejderbror 

Spejderbror! her er min hånd,   
Fast vi kæden slutter,  
Liljens ring binder som bånd,  
Sammen i broderskabs ånd.  
Smedet er kæden af stærke arme,  
gennemglødet af hjertes varme.  
Du og jeg - det er et ord:  
patruljens og troppens bror! 

Når vi hejser flaget synges følgende sang af Axel Juul: 

Der er ingen ting der maner  
som et flag der går til top, 
mens det drager vore hjerter og vort sind mod himlen op,  
og det vajer under saling  
som en flammende befaling,  
å, men også som en hvisken om det største, som vi ved:  
Ikke din og min, men hele folkets evighed. 

Vi slutter møderne med Tapto: 

dagen rendt,  
solen svandt  
bort fra himmel,  
fra hav,  
og fra land  
hvil kun trygt  
fred i sind  
gud er nær 
Farvel og tak for i dag  (eller aften) 
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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 
Mini  
Lisbeth Danielsen, Marienbergvej 37, 4760 Vordingborg, 22 48 49 76 
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 
Laila Herskind, Kallevadvej 5, 4760 Vordingborg       23 70 24 04 
Trop 
Ole Hadsbjerg, Kornbakken 10, 4771 Kalvehave      20 45 44 56  
Bo Andersen, Algade 113D, 4760 Vordingborg         53 28 30 40 
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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