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Velkommen retur efter sommerferien!  
Et nyt spændende spejderår venter på os alle, så nu må vi i 
gang. Der er en masse PR arrangementer i den kommende 
tid og alle er velkomne til at deltage diverse steder, mindre 
spejdere dog ifølge med deres forældre.  Tak for en dejlig 
sommerlejr og så til vores lille bøn til jer forældre: Vi skal 
bruge voksen hjælp til broløbet, kontakt venligst forman-
den og vi skal bruge hjælp til 20 km turen, på forhånd tak! 
 
Spejder hilsen Mette, GL 

Næste deadline: 1. november til mette@nyraad.net 
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Fælles Siden  
Hjemmesiden er i luften; tjek venligst 
”sjolund.spejder.dk”  
Nu får I programmet i overskrifter, mere info vil lø-
bende kunne findes på hjemmesiden! 
 

Fælles program: 
August 

10.8: fælles start for alle spejdere kl. 18—20 ved hytten 

14.– 15. 08: Forældre og spejderovernatning ved hytten. 
15.08: Vi deltager i foreningernes dag. 
21.08: Vi deltager i Nyråd Sportsnat ved Hulemosesøen ml. 
kl. 18 og 21 
22.-23.08: Junior bor  i hytten 
29.08: Vi går 20 km , arrangør: Bo og Majbritt 
29.08: Vi andre laver bål på Folkemøde Møn 
September 
05.09: Vi deltager med praktiske opgaver ved Farø broløbet 
og tjener penge til gruppen. Vi har brug for hjælp fra både 
spejdere og 15 voksne!!! 
12.09: Vi deltager i Drage festival 
21.09: Vi holder oprykning ved hytten ml. kl 18 og 20. 
25.09: Vi deltager i Frivillig fredag i Multicenter Præstø 
Oktober 
03.10: natløb for de store spejdere, altså kun for troppen. 
19.10: Fællesmøde for alle, ml. kl. 18 og 20 
9.- 10.10: Mikro overnatter i hytten. 
 
    
Spejderhilsen Ledere og bestyrelse 
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Familiespejd 
 
 

Velkommen efter sommerferien, vi starter op igen den 22. august og 

håber at se jer alle igen! 

Mange spejder hilsner 

Jane og Jacob 

 

Møde lørdage i efteråret, alle dage ml. 9.30 og 11.30: 

22. august 

19. september 

31. oktober 

21. november 

Derudover er I velkomne til fælles møder, oprykning, juleafslutning 

mm. Tjek venligst selv på fælles siden for alle gruppens spejdere og 

husk at følge med på hjemmesiden i forhold til program for fami-

liespejd.   
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Hej Mikroer og forældre 
Så er vi i gang igen efter en dejlig sommer, og en helt vild fantastisk Divi-
sionssommerlejr på Møn, hvor vi bare fik en masse gode og sjove spej-
deroplevelser og vi fik mange nye spejdervenner.  
På sommerlejren havde vi Rebecka med. Rebecka har væres spejder i 
mange mange år i Sjølund. Hun har nu sagt ja til at komme og spejde 
sammen med os om mandag. Stor velkomst til Rebecka. Vi glæder os til mange spejderople-
velser sammen med dig.  
I år skal vi ikke gøre os klar til økseløbet som vi plejer, men i stedet deltager vi på Møns Dra-
gefestival. Som altid holder vi oprykning i september, hvor vi sender en flok spejdere videre 
til minigrenen (dem der lige er startet i 2. kl.). 
Det at klare sig selv betyder, at vi vil planlægge en overnatning i vores egen hytte. Her øver 
vi os, i at klare os selv. Træning i at klare os selv vil vi også gøre løbende. Naturen kalder. Vi 
går efter natur mærket og vil bruge naturen så meget som muligt. Vi vil besøger, vandet, 
stranden og skoven hen over sommeren og efteråret, så vær forberedt på, at vi mødes for-
skellige steder. Vi aftaler gerne fælles kørsel for dem der har behov for det. Vi hjælper hin-
anden, så sig til… 
Vi tager sundhedsmærke hen over hele året. 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…  
Sommer/efterårs program for mikroer: 
10/8 Fællesopstart 

14-15/8 Forældreovernatning med bestyrelsen 

17/8 Vi går ud i naturen og kigger efter vanddyr og krible krable dyr 

24/8 Vi tager 5 km mærket 

31/8 Vi tager på stranden og mødes på Ore strand ved fyret for enden af Badevej 

5/9 Vi hjælper til ved Farø Broløbet – se info  

7/9 Vi forbereder os til Møn Dragefestival 

12/9 Møn Dragefestival kl. 12-18 

14/9 Hvad skal vi mon lave? 

21/9 Fælles oprykning 

28/9 Vi tager i skoven 

5/10 Vi planlægger overnatning i hytten og leger demokrati 

9-10/10 Overnatning i vores hytte 

12/10 Efterårsferie 

19/10 Fællesmøde 

26/10 Uhyggeligt møde 

/10 Mikro mini træf 

/10 Spejderfri efter træf 
Forældre i er altid velkomme til at være med. 
HUSK din spejder kop, og tag altid tøj på der passer til vejret, da vi altid er ude. 
Mange spejderhilsner 
Rebecka, Dianna og Christina 
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Minier 
  

Hej alle 
Så er sommerferien slut og vi starter op på en frisk. 
Vi har haft en dejlig sommerlejr på Møn, med en mas-
se gode oplevelser. 
Håber at alle har haft en god sommer. 
Mini hilsen Bo og Lisbeth 
 
Mandag d. 17/8  Knob og snitte 
Mandag d. 24/8  Gåtur sammen med mikro ( husk godt fodtøj) 
Lørdag  d. 29/8   20 km tur hvor man kan få 20km mærket 
Mandag d. 31/8   Forberede dragedag ( lave drager) 
Mandag d. 7/9  Ud af hytten oplevelse 
Lørdag  d. 12/9 Dragedag på Møn 
Mandag d. 14/9 Spejder hyggemøde  
Mandag d. 21/9 oprykning 
Mandag d. 28/9  Spejdermøde 
Mandag d. 5/10  Spejdermøde 
Mandag d. 12/10 EFTERÅRSFERIE 
Mandag d. 19/10 Fællesmøde 
Mandag d. 26/10 Uhyggelig møde 
Mandag d. 2/11  Spejdermøde 
  
 Hilsen Lisbeth 
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Juniorer 
 

Hej juniorer 
 

Velkommen tilbage fra sommerferie. Jeg håber i har nydt ferien til trods for det 
meget svingende vejr, og nu er klar til en masse nye aktiviteter. Vi fik alle været 
af sted på divisionssommerlejr., og det var jo bare mægtigt. I klarede heiken så 
flot. 
 
Program: 
 

10/8- fælles opstart 
19/8- vi planlægger weekendens tur. Hvad skal vi spise, hvad skal vi lave osv. 
21/8– Nyråd sportsnat. I er velkommen til at være med, se fællessiden 
22-23/8- 24 timer i soveposen 
26/8-  vi går 5 km og træner til weekenden 
29/8- 20 km gå tur 
2/9- Kort og kompas 
9/9- vi bygger drager 
12/9-dragefestival på møn 
16/9-hygge, og kort og kompas 
21/9- oprykning 
30/9- Hej til de oprykkede, og vi planlægger hvad vi godt vil lave i løbet af det 
næste år. 
7/10– vi planlægger færdigt 
19/10- fællesmøde med æble tema 
 

 

Husk det gode humør og tøj til vejret. Og så husk meld afbud til mødet gerne i 
god tid hvis i ved det på forhånd. 
 

Spejder hilsen Majbritt 
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Trop 
 

 
Hej Trop 

 
Sommerferien er nu slut og vi er allerede godt i gang igen. 
Efteråret byder på dragedag og natløb samt oprykning samt en 20 
km tur sammen med mini og junior, og hvis I er klar den store tur på 
100 km. 
 
Alm. spejdermøder hver onsdag fra 19- 21 
 
Derudover:  
Fredag d. 21 august Nyråd sportsnat 
Lørdag d. 29. august 20 km vandretur 
Lørdag d. 5 september Farø broløb 
Lørdag d. 12 september Dragedag på Møn 
Mandag d. 21 september oprykning fra 18-20 
Fredag d. 25 september Frivillig fredag 
Lørdag-søndag d. 3-4 oktober natløb. 
Mandag d. 19 oktober fællesmøde fra 18-20 
Uge 42 efterårsferie samt Plan kursus 
 
 
Med spejder hilsen 
Ole 
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Spejder ideen 
 

DDS har til formål at udvikle børn og unge til voksne 

selvstændige 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 

spejderprincipper og igennem metoder. Og hvad står der så i de 3 tek-

ster? 

 
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 viser 

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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HJÆLP søges 
 
Vi skal bruge voksne hjælpere til at påtage 
sig diverse forskellige arbejdsopgaver i for-
bindelse med broløbet. Vi har forpligtet os 
til at stille med ml. 12 og 15 personer og vi 
håber meget at mange vil henvende sig til 
formanden, der styrer og fordeler vores 
deltagelse.  
Broløbet finder sted den 5. september og 
vi får en sum penge til gruppens kasse for 
vores arbejde. 
 
Claus kan træffes her:  
Gammelsøvej 41, 4760, tlf.:42924001- 
Claus Hemmingsen [claus@orehoj.dk] 
 
Ligeså har vi også brug for hjælp den 29.8 
til 20 km vandretur, så husk venligst at 
tilmelde jer! 
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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 
Familiespejd 
Jane Kargo, Skellet 28, 4760 Vo, tlf 20 76 52 45 
Mikro   
Christina Præstegaard  Chr. Winthersvej 11. 4760 Vo.     55 34 30 20 
Rebecca Moltke, 53280392 
Dianna Holck, Pallesvej 57, 4750 Lundby         23 81 59 59 
Mini  
Lisbeth Danielsen, Marienbergvej 37, 4760 Vordingborg, 22 48 49 76 
Bo Andersen, Algade 113D, 4760 Vordingborg         71 70 52 66 
Junior                                
Majbritt Olsen Kastrupvej 27, 4760 Vordingborg      29 92 50 72 
Maria Nielsen 28911199 
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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