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Kære spejdere og forældre 
Nu er vi også kommet på facebook; ”Sjølund Gruppe Vordingborg, 
så har vi både den side og hjemmesiden ”sjolund.spejder.dk” til 
hurtige nyheder.  
Programmer mm findes her i Koks og mere info vil altså løbende 
kunne findes på hjemmeside og facebook. Husk at tjekke! Og husk 
at underskrive foto tilladelser, da vi har brug for billeder på vores 
sider.  
Spejder hilsen Mette, GL 
Næste deadline på Koks: 24. januar 2016 til mette@nyraad.net 
 

 Vi ønsker alle spejdere med familier en rigtig 
glædelig jul og et godt nytår! 
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Fælles Siden  
 
 

30.11: julemøde—fælles for alle spejdere med 
familier. Vi mødes i hytten kl. 18 til ca. 20 og medbringer 
(alle familier) en ret til fælles buffet, som vi så starter 
med at spise. Derefter vil der være diverse boder/
aktiviteter som alle kan deltage i, f.eks.:  

 Dyppe lys  
 Dekorationer og hønsenet kræmmerhuse – I må 

gerne selv medbringe evt kalenderlys/skåle  el-
ler andet til disse dekorationer, men vi har også 
materialer. 

 Klippe/klistre  
 Havregrynskugler  
 Berlinere over bål 
 Æbelskiver  

Medbring: en ret til fælles buffet, spisegrej der tages med 
hjem til opvask, evt. materialer til dekorationer, varmt tøj 
 
04.01: Fælles start i det nye år 2016—for spejdere i alle af-
delinger. Vi holder fælles nytårskur mandag den 4. januar 
kl. 18—20, mød op i din nyvaskede og pænt stivede uni-
form, godt nytår! 
 
08.02: Fastelavn 
22.02: Grupperådsmøde og tænkedag 
 
Spejderhilsen Ledere og bestyrelse 
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Familiespejd 
Så er der datoer for første halvår 2016. Hvis det 
skulle have interesse så foregår familiespejd 
ved hytten på nedenstående lørdage ml. kl. 9.30 og 11.30. 
Det er for børn i alderen 3—6 år, sammen med en eller to 
forældre eller bedsteforældre. Vi glæder os til at se jer!  
Ledere er Jane og Jacob, deres telefon numre står på bagsi-
den!  
 
Vel mødt til familiespejd, stor spejder hilsen Mette 
 
Januar 
23.01: Familiespejd 
Februar 
27.02: Familiespejd 
Marts 
19.03: Familiespejd 
April 
16.04: Familiespejd 
Maj 
21.05: Familiespejd 
Juni 
11.06: Familiespejd 
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Hej Mikroer og forældre 
Vi har sagt velkommen til Emilie, hun er startet som leder 
hos os. Vi ser frem til mange gode og spændende oplevelser 
sammen med hende. 
Vi startede efterårsferien med en dejlig overnatning i hytten 
hvor vi klarede os selv. Det vil vi gerne igen. Vi lavede vores 
horn til Mikro mini træf 2015, Ragnarok i Jydelejet, som vi netop lige har væ-
ret til. Det var et fantastisk træf, vi havde sammen med de nordiske guder. Vi 
havde en super dag, hvor vi besteg regnbuen, fik super kræfter og fik lov til 
at svinge Thors hammer. Vi sluttede festen i Valhalla med lejrbål. Vi håber 
der kommer billeder der fra… 
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 sundhedsmærke hen over spejderåret. 
Vi holder altid spejderfri i december, da vi skal have tid til julekalender og al-
le de andre hyggelige juleaktiviteter. Det er frivilligt men vi vil opfordre til at 
deltage ved Fredslys og Julemærkemarch. 

Vinterprogram: 
2/11 Spejder fri 
9/11 Fælles møde med minier fra 1. Kong Volmer og Sjølund 
16/11 Mad til os og fuglene. Vi knytter, laver knob og knuder, måske en 
sløjfe 
23/11 Vi går ud i mørket – husk lommelygte 
30/11 Fællesmøde – Juleafslutning, tag din familie og mad til buffet med 
(se omtale andet sted, side 3) 
1/12 Fredslys – Start fra Slotstorvet kl. 18.30 (19.00-19.45 i kirken)  
6/12 Julemærkemarch, Aktivitets Center, Præstegårdsvej 11, start kl. 10-11,  
4/1-2016 Fælles opstart – Nytårskur, se også side 3 
11/1 Varme om vinteren, isolering og påklædning – hvad skal med på møder 
og ture 
18/1 Sang leg og drama – tag din bamse med 
25/1 Appelsinlygter og Lygtefange – husk lommelygte 
1/2 Sang, leg og drama 
8/2 Vinterbål 
15/2 Vinterferie – spejderfri 
Husk en kop til drikkelse og tag inde-sko med, det kan være fodkoldt i hytten, og hav altid 
tøj på der passer til vejret, da vi altid er ude på vores møder. Er du forhindret så husk at 
melde afbud – send en sms. 
Skulle det sne, stryger vi programmet og går på kælkebakken i mørket.  
 
Mange spejderhilsner 
Emilie, Rebecka, Anette og Christina 
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Kære Minier og forældre. 
Så går vi ind i vinteren og den mørke tid, det kan også 
være hyggeligt. Men husk nu tøj og fodtøj som passer til vejret, det 
vil også være en god ide at give jeres børn sutsko med, evt nogen der 
kan blive i hytten. 
Vi er nu 3 hos minierne Diana, Bo og mig. 
 
Julen nærmer sig også, så selvom det er tidligt vil vi ønske jer alle 
en glædelig jul og et godt nytår. 
 
Mange spejder hilsner  
Diana, Bo og Lisbeth 
  
Mandag.2/11 hygge i hytten 
Mandag 9/11 fællesmøde med Kong Volmer 
Mandag 16/11 Hemmeligt 
Mandag 23/11 Hemmeligt 
Mandag 30/11 Juleafslutning fælles, se også side 3 
Jule ferie i hele december. 
Mandag 4/1 fællesmøde, nytårskur, se mere på side 3 
Mandag 11/1 forløbsmærke 
Mandag 18/1 forløbsmærke 
Mandag 25/1 forløbsmærke 
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Hej Juniorer & forældre 
 

 

Vi går med hastige skridt julen og den kolde tid i møde. 

Det er derfor tiden, hvor vores aktiviteter er super hemmelige. 

Vi glæder os over, at vi er blevet mange nye juniorer efter opryknin-

gen den 21/9. Vi har nogle ting, vi gerne lige vil minde jer om: 

- I skal huske at have noget varmt tøj på, da der kan forekomme æn-

dringer i vores planer pga. vejret. 

- I skal også huske at melde afbud i god tid. Så vi har mulighed for at 

være velforberedte. Det er rigtig trist, at være den eneste spejder, 

der er mødt op til et møde. 

Til sidst vil vi ønske alle en glædelig jul. Vi håber, at I kommer godt 

ind i det nye år. 
 

Spejderhilsner Majbritt og Maria 

 

Program: 

4/11 Hemmeligt møde. 

11/11 Hemmeligt møde. 

18/11 Hemmeligt møde. 

25/11 Hyggemøde Husk at medbringe en nissehue + en gave til 15kr. 

30/11 Juleafslutning. OBS: Det er en mandag og hele familien er velkommen. 

Mere information findes på side 3 her i bladet. 

 

4/1 Opstartsmøde, nytårskur, se mere på side 3 

13/1 Møde: Klar dig selv. (Hvordan pakker du en rygsæk?) 

 

16/1 & 17/1 Junior træf på Møn. 

20/1 Møde: Vi skal lave vores egne lejrkapper. 

27/1 Møde: Vi skal lave vores egne lejrkapper. 

3/2 Møde: Planlægning af kollektiv uge 

Uge 9: kollektiv uge, mere kommer senere 
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Trop 

Vi nærmer os den mørke tid, men det skal ikke afskrække de 
gæve tropsspejdere, hvor der nu også er blevet flere, 2 nye 
spejdere Urikke og Emma , velkommen til dem. Ved opryknin-
gen er Liva og Josefina kommet med i troppen, også et vel-
kommen til dem. 
Børge Frederiksen også kaldet Frederik, er blevet trops assistent, et velkom-
men til ham også. Bo har tilbudt sin hjælp i troppen og det er vi meget glade 
for.  
Pl og PA har planlagt møderne for resten af året. 
PL og PA i dette halvår er er Benedicte og Julie. 
4 spejdere har igen i år brugt deres efterårsferie på Plan kursus, og er kommet 
hjem med en masse spændende oplevelser i rygsækken og ny viden og spej-
derarbejdet. Vi glæder til at læse deres dagbog fra kurset. 
 
Fællesmøder samt andre arrangementer: 
Mandag 30.11 juleafslutning, se fælles siden 
Mandag 4.01.16 Nytårskur, se fælles siden 
 
Trops program: 
Onsdag 28. oktober: Førstehjælp 
 
Onsdag 4. november: Teltmærke. 
 
Onsdag 11. november: Brøddag. 
 
Onsdag 18. november: Kort og kompas 
 
Onsdag 25. november: Kort og kompas. 
 
Onsdag 2. december: Kort og kompas eksamen. 
 
Onsdag 9. december: Planlægning af afslutning + evaluering. 
 
Onsdag 16. december: Afslutning + pakkeleg. 
 
Januar 
Kultur og  samfund, flygtninge 

 

Ole, Frederik og Bo 

Side 8 



Har du lyst til at se kænguruer i spejderuniform 
og møde nye spejdervenner i Australien i din 
sommerferie. Og er du mellem 15 og 17 ½ år?  

Så er The Scout International Student Exchange Programme 
(SISEP) måske noget for dig!  

SISEP er et internationalt samarbejde med spejderkorpset i Australien, som 
kan give dig, der er mellem 15 og 17 ½ år en enestående international oplevel-
se gennem et ophold hos en australsk familie. 

I Australien bor du hos en jævnaldrende australsk spejder, går i skole sammen 
med ham/hende og deltager i spejdermøder, -ture og –aktiviteter. Du kommer 
helt tæt ind på livet af din familie, får talt en masse engelsk og oplever sider af 
landet, som turisterne aldrig ser! Udvekslingen foregår i sommerferien (juli-
august 2016), og du er af sted i ca. 5 uger.   

Under dit ophold tager din værtsfamilie sig af kost og logi, så du skal i praksis 
kun selv betale for din flybillet, din rejseforsikring og dine lommepenge. Hele 
turen koster typisk omkring kr. 13.000 (excl. lommepenge). 

Værtsfamilier 2015/2016: Helt ekstraordinært søger vi 3 danske værtsfamilier, 

som har lyst til at få besøg af en australsk spejder på 16 år allerede nu til vin-

ter. Australierne skulle oprindeligt have været til England, men fordi vores en-

gelske SISEP partnere ikke kan finde familier til dem, så prøver vi nu i Danmark. 

Mindst én af de 3 australiere skal efter planen være vært for en dansk spejder 

næste sommer. Spejderne ankommer mandag den 30. november 2015 – og 

tager hjem søndag den 10. januar 2016. Kontakt venligst programkoordinato-

ren så hurtigt som muligt, hvis det er noget, som du kunne have lyst til at høre 

mere om – også hvis du gerne vil skrives op til næste vinter (se nedenfor). 

Se om ansøgning på næste side…. 
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Ansøgning 

 Der er ansøgningsfrist til sommerudvekslingen 
mandag den 11. januar 2016, men der sker ikke noget ved 
sende din ansøgning i god tid! Kontakt programkoordinator 
Martin Drews - martindrews@spejdernet.dk - hvis du vil have 
tilsendt flere informationer og et ansøgningsskema! Eller hvis 
du bare har noget, du gerne vil spørge om. 

SISEP er et fælles korpsligt udvekslingsprogram under The 
Danish Scout Council (Fællesrådet for Danmarks Drengespej-
dere) – og er selvfølgelig også for piger og grønne pigespej-
dere. 

Kontaktadresse: Fællesrådet for Danmarks Drengespejdere, 
c/o KFUM-Spejderne i Danmark, Wagnersvej 33, 2450 Køben-
havn SV. Mærk henvendelsen ”SISEP – Australien”. 
 
Se mere på DDS’ hjemmeside…. 
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Stort og småt, mest stort 
 

Ny udviklingsplan 
På grupperådsmødet i februar skal vi godkende ny ud-
viklingsplan for Sjølund. Hvis du som forælder eller spejder har ideer 
til denne, så send dem gerne til: mette@nyraad.net allerede nu?! 
 
Nyt om børne attester: 
Igennem en del år og førend andre fritids organisationer, har spe-
jderne  tjekket lederne via de såkaldte børne attester.  Det betyder at 
man kan være tryg, når man som forælder sender sine børn til spe-
jder. Fra 1. november bliver dette arbejde digitaliseret, men vi 
fortsætter altså med “at tjekke” og følger selvfølgelig de regler der er 
på området. Det betyder ,at børne attester fornyes hvert andet år og 
at der indhentes attester på ledere og hjælpere, samt voksne der 
deltager i spejderarbejdet mere end 3 gange på 3 måneder eller i en 
sammenhængede periode af mere end en uges varighed, (vi sørger 
for børneattest, hvis det er ledere der deltager på sommerlejr) samt 
at børneattesten indhentes senest 3 uger efter at ledere/hjælper er 
startet hos os.  
 
Familiespejd: 
Vi har jo vores nyeste skud på stammen; familiespejd for børn i al-
deren 3 til 6 år i følge med forældre, på en lørdag i hver måned 
mellem kl. 9.30 og 11.30. Det må alle meget gerne reklamere for ,så 
vi får nogle flere medlemmer!  
 
Nye ledere: 
Efter sommerferien har vi været så heldige at få flere nye ledere. 
Dem vil vi hermed gerne byde rigtigt hjertligt velkommen!!!Vi har 
brug for jer, tak fordi I vil være med! 
 
Spejderhilsen Mette 



Adresseliste 
Gruppeleder 
Mette  Høgh C. Æblevænget 7, 4760 Vo. Tlf. 51 53 25 87 
Familiespejd 
Jane Rode, Skellet 28, 4760 Vo, tlf 20 76 52 45 
Jacob Rode, Skellet 28, 4760 Vo.  Tlf. 28 89 4521 
Mikro   
Christina Præstegaard  Chr. Winthersvej 11. 4760 Vo.     55 34 30 20 
Rebecca Moltke, Goldschmidtsvej 7, 4760 Vo. Tlf. 53 28 03 92 
Annette Jørgensen, Hammerichsvej 28, 4760 Vo. Tlf. 42 43 26 06 
Emilie Kure, Violvej 3a, 4760 Vordingborg. Tlf. 20 89 44 12 
Mini  
Lisbeth Danielsen, Marienbergvej 37, 4760 Vordingborg, 22 48 49 76 
Bo Andersen, Algade 113D, 4760 Vordingborg         71 70 52 66 
Dianna Holck, Pallesvej 57, 4750 Lundby         23 81 59 59 
Junior                                
Majbritt Olsen Kastrupvej 27, 4760 Vordingborg, tlf. 29 92 50 72 
Maria Nielsen, Algade  54c.2.tv. 4760 Vo, tlf. 28911199 
Trop 
Ole Hadsbjerg, Kornbakken 10, 4771 Kalvehave      20 45 44 56  
Børge Frederiksen,  Olsbjergvej 107, 4760 Vo. tlf. 22 41 88 50 
Bo Andersen, Algade 113D, 4760 Vordingborg         71 70 52 66 
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, Goldschmitdtsvej 7, 4760,   
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