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 Sidste nyt fra FORMANDEN   
 
Et stort velkommen tilbage til et nyt spændende og lærerigt spejder-år 
til både spejdere og deres forældre. 
Jeg håber at alle har haft en rigtig god jul og et godt nytår i godt sel-
skab. 
2015 bliver endnu et spændende spejder-år som byder på mange gode oplevelser og nye 
tiltag. 
I Sjølund gruppe starter vi familie spejd op, så også alle børn mellem 3-6 år, sammen med 
deres forældre, kan få smag for de gode oplevelser vi kan byde på i gruppen. Hvis nogle af 
jer ikke var til vores juleafslutning i november og hørte om familie spejd der, kan jeg for-
tælle at planen er at der fra det tidlige forår vil være familie spejd 1 gang om måneden, 
hvor børn mellem 3-6år kan deltage med deres forældre til en hyggelig dag med spæn-
dende aktiviteter. 
Personligt glæder det mig meget at det er lykkedes at starte op og håber at I forældre vil 
bakke godt op om dette tiltag og anbefale det til alle i kender der har børn i målgruppen. 
Til sommer vil spejderne kunne deltage en stor divisions sommerlejr på Møn i uge 29, her 
vil der være flere hundrede spejder samlet og jeg er sikker på at det blive en stor oplevel-
se for alle der deltagere. Og så er der naturligvis alle de andre gode stunder som spejder-
ne har i det daglige. 
 
I februar måned er der grupperådsmøde, det er her der bliver godkendt budget og der er 
valg til bestyrelsen. Det sidste års tid har det desværre været lidt småt med forældre re-
præsentanter i bestyrelsen, og vi har kun lige netop kunnet opfylde kravene til forældre i 
bestyrelsen ved at Bent, vores kasser, har figureret som forældre. Jeg vil derfor opfordre 
alle til at tænke grundigt over om det ikke kunne være interessant at deltage her. Som 
udgangspunkt har vi møder ca. 4 aftener om året hvor der gennemgås regnskab, planer 
og udvikling for gruppen. Det er med til at skabe rammerne for vores børns gode tider til 
spejder og rigtigt spændende arbejde som ikke kræver det helt store.  

Jeg håber meget at der vil være nogle der ønsker at deltage og vende tilbage 
til mig hvis det lyder spændende eller har spørgsmål, jeg kan kontaktes på e-
mail og telefon nedenfor. Ud over det vil jeg være i køkkenet i hytten mandag 
d. 19 januar til en kop kaffe og en småkage fra kl. 19 og håber i kommer og 
stiller en masse spørgsmål. 
 
Til sidst vil jeg her benytte lejligheden til at takke alle spejderledere, assistenter og alle 
andre der hjælper til med at gøre Sjølund gruppe til den bedste spejdergruppe. Jeres en-
gagement og lyst til at begejstre vores børn betyder alt og giver spejderglade børn som 
glæder sig til at skulle til spejder hver uge. 
 

Gode spejder hilsner 
Claus Hemmingsen 
Formand Sjølund gruppe 
42924001 
Claus@orehoj.dk 
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Hej Mikroer og forældre 
 
GODT NYTÅR Mikroer og forældre 
Så kom vi endelig i gang igen efter en lang juleferie. Vi startede op med 
nytårskur. Det er efterhånden blevet en tradition. 
Vi har lagt et meget blandet program for dette kvartal. Vi har fokus på udeliv, men tager 
også mærket Sang leg og drama. Sundhed er en selvfølge for os – (vi bruger hele spejder-
året på at tage sundhedsmærket). Derfor er vi også altid ude og skal brænde energi af.  
 
Program for mikroer: 

5/1-2015 Fælles opstart - Nytårskur 

12/1 Varme om vinteren, isolering og påklædning – hvad skal med på møder og ture 

19/1 Vinterbål 

26/1 Appelsinlygter og Lygtefange – husk lommelygte 

2/2 Sang, leg og drama – tag din bamse med 

9/2 Vinterferie - spejderfri 

16/2 Fællesmøde - Fastelavn, kom udklædt og vi slår katten af tønden 

23/2 START kl. 17.30 Grupperådsmøde og tænkedag, tag dine forældre med og 2 kr. pr. 
spejder år 

2/3 Bagte bålæbler 

9/3 Sang leg og drama + Sundhed 

14-15/3 Gruppetur 

16/3 Spejderfri 

23/3 Smuglerløb 

30/3 Påskeferie - spejderfri 

6/4 2. påskedag - Spejderfri 

11/4 BUS dag 

13/4 Fællesmøde 

20/4 Sundhed 

23/4 Sct. Georgsdag kl. 06.00 

27/4 Skovtur – vi smører madpakker 

 

Der kan forekomme program ændring. Der er planlagt et trumfmøde, i tilfælde af SNE, æn-
dre vi programmet til snemøde med sneaktiviteter. 
Tag tøj på der passer til vejret, vi er altid er ude, og der vil være aftener hvor vi er ude he-
le aftenen også i januar og når det regner.   
Mange spejderhilsner 
Bo, Ellen og Christina 
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Hej Minier 
  
 
Håber I alle har haft en dejlig jul og er kommer godt ind i det 
nye  år. 
I det nye år vil vi arbejde på  at få taget nogle spejdermærker og der vil være 
nogle af møderne ,hvor vi er sammen med mikroerne. 
Vi ser frem til at få nogle gode timer sammen med jer. 
Husk altid at have tøj med som passer til vejr og vind. 
 
Mange spejder hilsner 
Nina og Lisbeth 
 
    Januar: 
Mandag d.12/1   spejdermøde 
Mandag d.19/1   spejdermøde 
Mandag d.26/1   spejdermøde 
    Februar: 
Mandag d.2/2     spejdermøde 
Mandag d.9/2     Vinterferie 
Mandag d.16/2  Fastelavn ( kom udklædt) 
Mandag d.23/2   spejdermøde 
    Marts: 
Mandag d.2/3     spejdermøde 
Mandag d.9/3    spejdermøde 
Lørdag og søndag 14-15/3 gruppetur 
Mandag d.16/3   ingen møde 
Mandag d.23/3   spejdermøde 
Mandag d.30/3  spejdermøde 
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Hej Juniorer 
 

 
Hej Juniorer 
 

Velkommen tilbage fra juleferien. Håber i har nydt det rigtig meget og fået la-
vet en masse sjovt.  Leget i sneen, og hvad i ellers kunne finde på. 
 

Programmet indtil videre ser sådan ud: 
 

5/1- Nytårskur 
14/1-Knivbevis 
17-18/1-Juniortræf 
21/1- Emne ukendt 
28/1- Mad over Trangia 
4/2- Tema- Hjælp andre 
11/2- Tema- Hjælp andre 
16/2-Fastelavn 
23/2-Grupperådsmøde 
25/2-Mad over bål 
 

Husk tøj på til at være både ude og inde, og hvis vejret tillader det, bliver pla-
nen måske ændret for dagen. 
 

Spejderhilsen Majbritt 
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Hej Trop 
 

 
Troppen 

 
Velkommen til år 2015 som vil byde på mange spændende spejderoplevelser, 
som også fremover vil blive præget af jeres deltagelse og arrangement. 
Miriam vil i det næste halvår være PL, og I skal sammen finde PA for næste 
halvår. 
Spejdermøder er onsdag fra 19-21. 
 
Fællesmøder samt andre arrangementer: 
 
05.01: fælles start 
11. – 17.01: troppen holder kollektiv uge 
16.02: Fastelavn 
14. – 15.03: Gruppetur 
11.04: BUS dag 
13.04: Fælles møde (troppen arrangerer) 
23.04: Sct. Georgsdag kl. 6 
 
Fødselsdage 
 
Freja 18 januar 
Benedicte 11 februar 
Miriam 1 april 
 
 
Ole 
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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 
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  
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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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 ! 
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Mette  Høgh C. Æblevænget 7, 4760 Vo. 55 37 68 01—
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