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 Indholdsfortegnelse: 

Side 2 

Hej Spejdere i Sjølund 
Vi holder Sct. Georgsdag:  

Torsdag d. 23. april 2015 - kl. 06.00 om morgenen ved hytten 
Vi håber, at I kommer og fejrer spejdernes store højtidsdag, sammen med al-
le os andre!  
Vi mødes ved vores flagstang kl. 6. til en lille højtidsstund med gode historier 
og sang (måske har nogen korte bukser på), hvorefter vi spiser morgenmad 
inden vi kører i skole og på arbejde. Vi glæder os til at se dig! 

Med venlig spejderhilsen Ledere og bestyrelse fra Sjølund Gruppe DDS 

 
Tænkedagspenge: vi indsamlede 652,50 kr.—super flot! 
 

Spejder hilsen Mette, GL 
Næste deadline: 10. august til mette@nyraad.net 
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Fælles Siden  
Breaking News: Ny hjemmeside er i 
luften; tjek venligst 
”sjolund.spejder.dk” eller find os ved 
link på den gamle hjemmeside! 
 
Fælles program: 
april 

11.4: BUS dag ved Ellehammerhuse 

13.4: Fælles møde kl 18—20 

23.4: Sct. Georgsdag kl 6 ved hytten, se side 2 

maj 

4. 5: fællesmøde ved hytten kl. 18—20 

Juni 

22.6: fælles afslutning for alle spejdere med familie kl. 
18—20 ved hytten. Tema for aftenen er Sct. Hans. 
Medbring en ret til fælles buffet og spisegrej og tæppe 
at sidde på. Gruppen byder på kaffe, bålhygge og de 
sidste informationer om sommerlejren.  

Juli 

Uge 29: sommerlejr, se side 11 

August 

10.8: fælles start for alle spejdere kl. 18—20 ved hyt-
ten 
    
Spejderhilsen Ledere og bestyrelse 
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Familiespejd 
 
 

Nu har vi haft vores første møde for Familiespejd. Der var et rigtig 
flot fremmøde på 8 børn med deres forældre eller bedsteforældre. 
Det var en rigtig god lørdag og vejret var med os. Der var også tændt 
op i bålet. 
Vi hejste først flaget  og derefter blev der pyntet boller med glasur 
og chokoladeknapper. Bagefter var der et lille troldeløb, hvor børne-
ne skulle lave en trold. Der var 4 små poster, og alle troldene blev så 
flotte. 
Vi glæder os rigtig meget til at se jer næste gang, og måske tager i en 
kammerat med. Nye børn er meget velkomne, ifølge med voksne. 
 

Program: 
25. april: Forskellige kimslege og snobrød 
30. maj: Se på naturen. Måske en tur op på ruintærenet 
20. juni: Sidste gang inden sommerferien. Bålet tændes. 
 

Vi mødes alle gange ved hytten og alle lørdage starter kl. 9.30 og til 
cirka kl. 11.30.  
 

Jane og Jacob 
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Kære Mikroer og forældre 
 
Vi havde en dejlig gruppetur til Store Heddinge, hvor vi havde 
lånt Klintekongens spejderhytte. DSB gjorde rejsen bemærkel-
sesværdigt for os, da der var sporarbejde denne weekend. Så 
vi var rigtig på rejse. På turen fik vi alle taget mærket Kommunikation og vi tal-
te om børns rettigheder og legede lege. 
For at fordele vores leder resurser udlåner vi Bo til minierne frem til oprykning 
i september. Signe som er tropsspejder, er blevet vores nye medhjælper, hjer-
telig velkommen til Signe. 
 
Program for mikroer: 

11/4 BUS dag ved Ellehammer husene 

13/4 Fællesmøde 

20/4 Sundhed og motion 

23/4 Sct. Georgsdag kl. 06.00 

27/4 Førstehjælp 
4/5 Vi går ud og fanger foråret. Og vi leger med reb og laver knob/sløjfer/
kællingknuder 
11/5 Vi går i skoven og bagefter laver vi kryddersmør 

18/5 Vi leger med ild og slukker bål 

25/5 2. pinsedag – spejder fri 

1/6 Mad på bål 

8/6 Lejrliv og bål 

15/6 Vi går gåsegang 

22/6 Fælles sommerafslutning 

12-15/7 Divisionssommerlejr på Møn 

 

Der kan forekomme program ændring. Divisionsturnering plejer at være i for-
året, men dato mangler. 
 
Tag tøj på der passer til vejret, vi er altid er ude, og der vil være aftener hvor 
vi er ude hele aftenen også når det regner.   
Mange spejderhilsner 
Signe, Dianna, Ellen og Christina 
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Minier 
 
     Kære Minier og Forældre 
Så går vi mod den lyse tid og vi kan være mere ude, så 
derfor er det vigtigt at jeres kære børn har fornuftigt tøj på og med , 
så de ikke fryser eller bliver våde. 

Bo hjælper os indtil oprykningen   
Håber I alle har haft en god påske. 
Bo har planlagt en 10 km tur for dem som gerne vil have 10 km mær-
ket. det bliver mandag d. 20/4 I får en seddel med hjem. 
 
Mange spejder hilsner Bo , Nina og Lisbeth 
 
Mandag d. 13/4      fællesmøde 
Mandag d. 20/4      mini møde med 10 km. tur 
Mandag d. 27/4      Mini møde 
Mandag d. 4/5        Fællesmøde 
Mandag d. 11/5       Mini møde ( skovtur) 
Mandag d. 18/5       Mini møde 
Mandag d. 26/5       Mini møde 
Mandag d. 1/6         Mini møde 
Mandag d. 8/6         Mini møde 
Mandag d. 15/6        Mini møde 
Mandag d. 22/6        Sommerafslutning 
 
Søndag d.12/7 - 15/7 Divi sommerlejr på Møn 
 
Opstart efter sommerferien Mandag d.10/8  
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Juniorer 
 

Hej Juniorer. 
 

Håber i har nydt påsken. Vi har arbejdet lidt med Kompas og retninger, og lært 
en smule morse. Nu er der ikke lang tid til sommer, og vi skal nå en masse. Vi 
har blandt andet snakket om en weekend i soveposen. Så denne dato må vi se 
og finde sammen. Vi skal have planlagt hvilke aktiviteter vi skal lave i disse 24 
timer ud over at sove. For vi må jo ikke kravle ud af den undervejs. Der  ud 
over kan i se programmet indtil sommer nedenfor. Glæder mig til endnu flere 
hyggelige møder sammen med jer, og vi bliver jo bare flere og flere. Hvilket er 
dejligt. 
 

1 april. Vi hygger med velvære tema 
8 april. vi går en tur 
11 april Bus arrangement ved Ellehammerhuse, for de tilmeldte( husk uniform) 
13 april( obs det er en mandag. Fællesmøde ved troppen 
22 april på tur i naturen 
23 april kl. 6.00 Sct georgsdag ved hytten- kom vel mødt i uniform og vi fort-
sætter i skole bagefter( der vil være morgenmad. 
29 april vi tager på stranden, så mødested badevej på ore. Vi kigger på sten 
med mere 
4 maj igen obs det er en mandag. Vi har fællesmøde, og vi står for temaet:mad 
13 maj- møde endnu ikke planlagt 
20 maj- møde endnu ikke planlagt 
27 maj møde ikke planlagt 
3 juni møde ikke planlagt 
10 juni møde ikke planlagt, men der vil sikkert komme lidt lækkert 
17 juni møde ikke planlagt 
22 juni. Sommerafslutning for alle så tag jeres familie med. Obs det er en man-
dag 
 

Husk tøj til vejret, og husk at meld afbud så snart i ved i ikke 
kommer. Det er rart og vide hvor mange vi kommer. Så alle 
kan være med fra starten. 
Spejder hilsen Majbritt 
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Trop 
 

 
Troppen 

 
Foråret er lige om hjørnet og vi ser frem til de lyse timer. 
Jeres spejdermøder vil fortrinsvis være træningsaftener til det plan-
lagte 100 km mærke, vær ops på at der kan blive ændret på mødeti-
den. 
PL og PA indtil sommerferien er Miriam og Benedicte. 
Afsæt søndag den 10 maj fra 9.30 til 12.30 til deltagelse i højtidelig-
heden ved Signes og Benedictes konfirmationer i Vordingborg kirke. 
 
Fællesmøder samt andre arrangementer: 
 
 
11.04: BUS dag 
13.04: Fælles møde (troppen) 
23.04: Sct. Georgsdag kl. 6 
4.5: fælles møde  
22.6: sommerafslutning  
12.7 -18.7 sommerlejr 
10.8: Fælles start efter sommerferien  
21.9: Oprykning 
 
 
 
 
Ole 
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Sjølund Gruppe, Det Danske Spejderkorps 

Referat for grupperådsmødet 2015                                             
 
 
 
1. Valg af dirigent og referent. 
Bent Klemmensen 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 kom-
mentarer til beretningerne. 
Beretningerne blev godkendt. 
  
3. Fremlæggelse af regnskab for år 2014 med tilhørende status til godkendelse. Se regnskab andet 
steds i dette hæfte. 
Bestyrelsen havde budgetteret med et større underskud. Det forbedrede resultat skyldes gaver, 
tilskud og tilbageholdenhed. Regnskabet blev godkendt.  
  
4. Behandling af indkomne forslag  
Forslag bedes fremsendt på mail til Formand Claus Hemmingsen Claus@orehoj.dk. Claus kan kon-
taktes på tlf. 42924001 ved spørgsmål.  Forslag skal være fremsendt senest den 5.februar 2015. 
Der var ikke indkommet nogen forslag. 
  
5. Væsentlige beslutninger om gruppen:  
I. Gruppens udviklingsplan for 2015, herunder beslutning om opstart af Familiespejd. 
I. Grupperådets beslutninger om gruppens udvikling. 
II. 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 2016.   
Der var spørgsmål til nyt budget med beregnet underskud og kassereren begrundede bestyrelsens 
forslag med at gruppen fortsat har en lille formue.  Bestyrelsens forslag om start af familiespejdog 
 budget og uændret kontingent på 420 kr. pr. halvår blev godkendt.  

  
6. Fastsættelse af antallet af bestyrelsesmedlemmer under hensyntagen til § 14.5. Bestyrelsen fore-
slår, at vi følger korpsets minimums tal for bestyrelses -antal på 6 personer.  Dvs.: formand, kasse-
rer, en forældre mere og derudover 3 ledere/unge inklusive gruppeleder. Til orientering vælges 
man for 2 år. Under punktet gives der en kort orientering om arbejdsopgaver.  
Bestyrelsen ændrede det anbefalede tal til 8 personer og forslaget blev vedtaget. 
  
7. Valg til bestyrelsen af: (alle valg er gældende for 2 år) 
 
Forældre: 
1. Formand Claus Hemmingsen er valgt i 2014.  
2. Kasserer Bent Klemmensen er valgt i 2013 og ønsker ikke genvalg. Michael Rasmussen blev valgt. 
3. Jacob Sehested er valgt i 2014, men ønsker at udtræde da han ikke mere har børn i gruppen.  
4. Mikkel Kjellberg blev valgt.  
5. Henrik Jess blev valgt. 
6. Torben Mølvig Jensen blev valgt. 
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Ledere/Unge:  
Majbritt Olsen er valgt i 2014.  
  

Ole Hadsbjerg er villig til genvalg. Ole blev valgt. 
Mette Høgh Christiansen er valgt i 2014.  
Da der er fuldtallig bestyrelse efter valg, godkendes det at Jacob Sehested udtræder af 

bestyrelsen før tid. 

 
8. Valg af gruppens 2 medlemmer af korpsrådet.  
Bestyrelsen fremkommer med forslag på mødet. 
Christina Præstegård og Jane Kargo blev valgt. Claus træder til, hvis det bliver nødvendigt. 
  
9. Valg af gruppens 5 medlemmer af divisionsrådet. 
Bestyrelsen fremkommer med forslag på mødet. 
Claus Hemmingsen, Nina Christensen, Benedicte Moltke Hansen, Miriam Jørgensen og 
Mette Høgh Christiansen blev valgt.  
  
10. Valg af revisor og revisorsuppleant        
Bestyrelsen foreslår genvalg til begge poster. 
Flemming Gustavsen og Allan Moltke Hansen blev valgt. 
  
11. Beretning fra større arrangementer tilknyttet gruppen, jf. § 50 
Der har ikke været afholdt større arrangementer. 
     
12. Evt.   
Pia Lohse fortalte som divisionschef om divisionens arbejde, fælles ledermøder, gl-møder 
og samtaler, emnemøder, gruppe udviklings forløb, sommerlejr på møn i år, kursus for 
nye i bestyrelserne den 10. marts i vores hytte. 
Mette fortalte om: åben hytte, henvendelser sker til Mette, der har kalenderen, om lod-
seddelsalg der starter på mandag og hvor alle spejdere har ansvar for at sælge. Dernæst 
tak til Bent for at tage kasserer posten på bedste vis i de sidste 2 år – stor tak fra både 
Claus og Mette og bestyrelsen. 
 
 
 
 
 
Vordingborg den 24. februar 2015 
 
 
 
 
Dirigent Bent Klemmensen                                                               Formand Claus Hemmingsen 
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Hej spejdere i Svend Gønges Division 
 

Alle spejdere, små og store, indbydes hermed til divisionssommerlejr på Møn, 
på denne lejr vil du møde gamle spejdervenner og få mange nye. Lejren 
starter søndag d. 12. juli og slutter lørdag d. 18. juli 2015.  

Mikro og mini deltager på halv lejr fra søndag d. 12.7 til onsdag d. 15. juli 
(sidst på eftermiddagen) til en pris af 600 kr. (1.rate: 300 kr., 2. rate 300 kr.) 

Junior og trop deltager på hele lejren til en pris af kr. 950 kr. (1. rate: 550 kr., 
2. rate: 400 kr.) 

Betaling: 1. rate betales ved tilmelding, 2. rate senest den 27. maj – husk at 
sige til, hvis vi skal ansøge andre steder om hjælp til betaling. 

Der vil være spændende, sjove og udfordrende aktiviteter for alle 
aldersgrupper. Aktiviteterne vil foregå i lejren, i skoven ved lejren, på ture ud af 
lejren, måske ved stranden og på hejk. Vi deltager aktivt på det berømte 
”Tirsdagsmarked”. Følg med i aktivitetstilbuddene på hjemmesiden 
www.sgdspejder.dk og Facebook: Divisionssommerlejr 2015 i Svend Gønges 
Division 
Vi glæder os til at være sammen med dig til sommer.  
Spejderhilsen Skipper og Pia (Lejrchefer)   
Tilmelding til divisionssommerlejr 2015, afleveres med 1. rate, senest den 
23.2.2015…….klip 
 
Ja det vil jeg ikke gå glip af  ___ 
Det kan jeg desværre ikke deltage i øv ___ 
 
Jeg betaler samtidig 1. rate på 300 kr.(mikro, mini) 1  eller 1. rate på 550 kr. 
(junior,trop) ____________ 
Navn: 
________________________________________________________________ 
Gren:__________________ 
 
Forældreunderskrift____________________________________________ 
 
Tilmelding til din leder senest d. 23. februar 2015!  
Nye spejdere kan eftertilmelde! 
 



Adresseliste 
 
 
Gruppeleder 
Mette  Høgh C. Æblevænget 7, 4760 Vo. 55 37 68 01—51 53 25 87 
Familiespejd 
Jane Kargo, Skellet 28, 4760 Vo, tlf 20 76 52 45 
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 
Dianna Holck, Pallesvej 57, 4750 Lundby         23 81 59 59 
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  
 
Bestyrelsen  
Formand  Claus Hemmingsen, Gammelsøvej 41, 4760, tlf.:42924001 
Kasserer Michael Rasmussen, Granvej 40, 4760, tlf.: 21635608 
Forælder Torben Mølvig Jensen, Østervej 15A, 4760, tlf.: 30220219 
Forælder Henrik Jess, Skovstræde 2C, 4760, tlf.: 60214417 
Forælder Mikkel Kjellberg, Stubyvej 21, 4760, tlf.: 51947034 
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          51 53 25 87 
 
Revisor og revisor supp.  
Revisor  Flemming Gustavsen, Aagaardsvej 10, 4760 Vo.   40 21 64 75   
Revisor supp. Allan Moltke Hansen, Goldsmithsvej 7, 4760,   
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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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