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 Indholdsfortegnelse: 

Side 2 

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:  25.04. 2016 til mette@nyraad.net 
PS: Vigtige datoer, OBS OBS OBS 
22.2: grupperådsmøde og tænkedag 
21.4: Sct. Georgsdag kl. 6 om morgenen 
Husk at sende familiens mail til kasseren på granvej@stofanet.dk 
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Fælles Siden  
 

Februar 
08.02: Fastelavn, tilmeld til din leder i denne 
uge, senest den 1.2 og husk 20 kr. på dagen. Se mere side 9. 
22.02: Grupperådsmøde og tænkedag, find invitationen i 
din mailboks (skriv til mette@nyraad.net, hvis du ikke har 
modtaget) - invitation, regnskab, budget, samt dagsorden 
for grupperådsmødet findes også på hjemmesiden. Vi hå-
ber, at se mange til mødet! 
Marts 
07.03: Fælles møde for alle spejdere ved hytten kl. 18-20 
April  
02.—03.04: Gruppetur til Dehnshytten for alle spejdere, invi-
tation kommer senere. 
21.04: Sct. Georgsdag kl. 6 (morgen) ved hytten. Det er vo-
res højtidsdag, hvor vi lytter til historien om Sct. George, 
synger morgensang og aflægger spejderløfte. Det er vigtigt 
at I kommer. Efter morgensamlingen er der morgenmad, in-
den vi alle kører i skole eller på arbejde. Forældre er velkomne.  

Maj  
02.05: Fælles møde for alle spejdere ved hytten 
21.05: Sov ude dag 
20.05—22.05: Divisionsturnering (mere besked følger) 
 
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 
Efter en højtidelig nytårskur, med trylleri af Cyril, er vi 
kommet godt i gang. Dejligt at se jer alle igen, efter en 
laaang, men dejlig, juleferie. 
Vinteren over os. Derfor er det vigtigt, at vi har på-
klædning til at være ude. Vi kan sagtens være ude en hel aften, hvil-
ket vi var i mandags, hvor vi tog ud og kælke. Vi havde en super fan-
tastisk aften på kælkebakken og sluttede aftenen med vand og varm 
kakao og leg ved hytten. 
Hav altid en spejderkop med til drikkelse og tag inde-sko med, da det 
kan være fodkoldt i hytten. 
 

Vinter forårs program: 
25/1 Sang leg og drama – tag din bamse med 
1/2 Sang, leg og drama 
8/2 Fastelavn – vi er udklædte og slå katten af tønden, se side 9 
15/2 Vinterferie – spejderfri 
22/2 Grupperådsmøde og tænkedag – tag dine forældre med og 
2 kroner pr. spejderår 
29/2 Appelsinlygter og Lygtefange – husk lommelygte 
7/3 Fællesmøde 
14/3 Vi mødes på brandstationen kl.18, Haminavej 4  
21/3 Påskeferie - spejderfri 
28/3 2. påskedag – spejderfri 
2-3/4 Gruppetur til Dehnshytten 
4/4 Spejderfri 
11/4 Naturtjek 
18/4 Naturtjek 
21/4 Sct. Georgsdag kl. 06, se side 3 
25/4 Naturtjek 
Er du forhindret så husk at melde afbud – send en 
sms. 
Mange spejderhilsner 
Emilie, Rebecca, Anette og Christina 
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Kære Minier og forældre. 
Så kom vi godt igang med det nye år og vinteren er og-
så kommet.Mange af vores aktiviteter vil være uden-
dørs,SÅ HUSK NU VARMT TØJ,HUE,VANTER OG STØV-
LER.Det er også en rigtig god ting at have nogle sutsko 
med evt. nogle som kan blive i hytten. 
Vi har lavet 2 mini patruljer , så de kan lærer at arbejde sammen, det 
er nemlig en meget vigtig del af spejderarbejdet. 
Spejder hilsner 
Bo Dianna og Lisbeth. 
  
mandag d. 1/2  spejdermøde 
mandag d. 8/2  fællesmøde ( fastelavn), se side 9 
mandag d. 15/2 Vinterferie 
mandag d. 22/2 grupperådsmøde og tænkedag 
mandag d. 29/2 spejdermøde 
mandag d.  7/3 fællesmøde 
mandag d. 14/3 møde på brandstationen med mikroerne 
mandag d. 21/3 påskeferie 
mandag d. 28/3 påskeferie 
lør/søn  d.2-3/4 gruppe tur 
mandag d.4/4   spejdermøde 
mandag d.11/4 spejdermøde 
mandag d.18/4 spejdermøde 
Torsdag d. 21/4 Sct. Georgsdag kl. 06 ved hytten, se side 3 
mandag d.25/4 spejdermøde 
  
spejder hilsen Bo, Dianna og Lisbeth   
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Hej Juniorer & forældre 

Vi håber, at i alle er kommet godt ind i det nye år. 

Vi er alle kommet godt i gang med det nye år i spejderhytten, 

der startede med nytårskur, tryllekunst og hygge. 

Vi har også øvet os i; Hvilke ting vi skal pakke, når vi skal på tur. Hvordan vi 

bedst pakker en rygsæk, så vi nemt kan komme til det, vi skal bruge. Hvordan 

man holder orden i den og fordeler vægten, så den bliver nemmere at gå med. 

Alt sammen noget der skulle afprøves i praksis på vores gruppetur til Møn. 

Vi vil minde om: 

- I huske at have noget varmt tøj på, da der kan forekomme ændringer i vores 

planer pga. vejret. 

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

forberedte. Det er rigtig trist, at være den eneste spejder, der er mødt op til et 

møde. 

Spejderhilsner 

Majbritt og Maria 

Program: 
27/1  Lave lejrkapper 
3/2  Planlægning af kollektivuge 
8/2  Fastelavn, se side 9 
17/2  Vinterferie 
22/2  Grupperådsmøde 
29/2 – 5/3  Kollektivuge 
7/3  Naturtjek  OBS: MØDET ER EN MANDAG 
16/3  Flygtninge som tema (måske mærke) 
23/3  Bålhygge 
30/3  Naturtjek 
2. & 3. /4 Gruppetur i Dehnshytten 
6/4  Pioner 
13/4  kniv/økse/sav bevis 
20/4  kniv/økse/sav bevis 
21/4         Sct. Georgsdag ved hytten kl. 06 
27/4  Mad over trangia 
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Troppen 

Velkommen til år 2016 som vil efter jeres halvårsplan byde på 

mange spændende spejderoplevelser, som også fremover vil 

blive præget af jeres deltagelse og arrangement. 

Benedicte vil i det næste halvår være PL, og Julie PA næste 

halvår.  

Spejdermøder er onsdag fra 19-21. 

 

Fællesmøder samt halvårsplan: 
 

27. januar: Tværkorpslig weekends planlægning 

 

3. Feb: Evaluering af weekend + flygtningemærket 

8. Feb: Fastelavn, se side 9 

10. Feb: Kollektiv+ fødselsdag benne 

17. Feb: Vinterferie 

22. Feb: Grupperådsmøde og tænkedag 

24. Feb: planlægning af Saxsez 

 

2. Marts: spejdermøde  

7. Marts: Fællesmøde (junior ansvarlig/naturtjek) – måske med efterfølgende 

forældrekaffe? 

9. Marts: Kniv, sav og øksebevis 

16. Marts: økse, telt og bålbevis 

23. Marts: Påskeferie+ Påskekursus 

30. Marts: Trangia 

2-3. April: Gruppetur til Dehnshytten 

 

6. April: Trangia+ mad 

13. April: pioner 

20. April: pioner 

21. april: Sct. Georgsdag kl. 06 morgen 

27. April: kort og kompas 

 

Fødselsdage:  

Benedicte: 11 februar 

Ulrikke: 18 februar 

Liva: 5 marts 

Miriam: 1 april 

 

Spejderhilsner Frederik og Ole 
 

Side 8 



Fastelavnsfest 
2016 
Kære Spejder Venner 
Vi nærmer os nu den årlige fastelavnsfest. Hvor det hele handler om 
at hygge sig og klæde sig ud. Fastelavn stammer fra en udbredt folke-
tro, at en by kunne slippe for pest, hvis en sort kat blev slået ihjel. 
Derfor har katte levet livet farligt i hele Europa ved fastelavn. 
 
Men for os handler det om at have det sjovt og mødes med de andre 
spejder venner. 
I inviteres hermed til fastelavnsfest i spejderhytterne mandag d. 8 fe-
bruar 2016. Kl. 18.00 
 
Dette arrangement kommer til at koste en rund 20’er. (Husk at med-
bringe i lige penge på aftenen) 
Der vil blive serveret fastelavnsboller, saftevand, og en lille godtepo-
se. 
Tilmelding sker ved at melde til hos din leder i denne uge (uge 4) 
Svar senest d. 1 februar 2016 
Mvh. Klanen fra 1.K.V 
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Nyt fra spejdercheferne 
 

Kære spejdere, ledere, forældre og bestyrelse. Spejderåret 
2016 er i gang, og vi håber, året bliver fuld af store spejderop-
levelser for jeres gruppe.  
 
I 2016 er der gang i mange store og spændende spejderprojekter. 
 
Vi bliver flere spejdere: Hvert år får vi nye spejdervenner i Det Danske Spej-
derkorps. Medlemstallet stiger, og det har det gjort de sidste mange år. I 2016 
kan vi nå helt op på 30.000 medlemmer takket være det fantastiske spejderar-
bejde i grupperne. I år har korpset derfor fokus på, hvordan vi fortsætter med-
lemsvæksten, samtidig med at kvaliteten af spejderarbejdet fortsætter på sam-
me høje niveau.  
 
Spejdernes Lejr 2017: Næste år mødes 40.000 danske og internationale spej-
dere i Sønderborg på Danmarks største spejderlejr. Lejren finder sted fra den 
22.-30. juli. Tilmeldingen åbner i foråret, og prisen er ca. kr. 2000. Vi håber, at 
så mange af jer som muligt deltager på lejren. Det er en unik mulighed for at få 
de helt særlige spejderoplevelser, som de store lejre giver både spejdere og 
ledere. 
 
Gruppeudvikling: Vores fælles udviklingsplan har fokus på gruppeudvikling. I 
november udkom bogen Den gode gruppe, som samler gode råd og tips til at 
få en endnu mere velfungerende spejdergruppe. Jeres gruppe har også fået et 
eksemplar af bogen, og flere eksemplarer kan bestilles fra Spejder Sport. 
 
Ungdomsøen: Sidste år fik vi en stor gave fra Nordea-fonden og A.P. Møller 
Fonden, nemlig vores egen ø. Der er masser af arbejde, før Ungdomsøen en-
delig står klar til brug. I 2016 skal vi bl.a. lave forundersøgelser på øen, hvor vi 
bliver kloge på, hvilke renoveringer og ombygninger af øen der skal laves. Det 
hele sker gennem bidrag fra de to fonde. Vi håber, de første spejdere og unge 
kan rykke ud på Ungdomsøen i 2019. 
 
Friluftsliv: Et af de tre indsatsområder i vores fælles udviklingsplan er 
’friluftsliv’. I november/december sidste år fik alle grupper et eksemplar af bo-
gen ’Friluftsliv – fra drøm til virkelighed’. Bogen er et grundigt opslagsværk 
med tips om alt fra gasforbrug til god navigation og brug af snesko.  
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Sov ude dag: I maj lancerer Det Danske Spejderkorps en helt 
ny national mærkedag, nemlig sov ude-dagen. Sov ude-dagen 
finder sted den 21. maj, og skal være en tilbagevendende årlig 
begivenhed. Idéen er at få så mange som muligt – spejdere 
som ikke-spejdere – til at bruge en nat i det fri, enten under 
åben himmel, i bivuak, shelter, telt, hængekøje eller andet. 
Kun fantasien sætter grænser. Sov ude-dagen skal gøre flere opmærksom på 
de oplevelser, det nære og enkle friluftsliv kan tilbyde.  
 
Ungdomskurser: I 2016 står hundredvis af seje unge spejdere igen klar til at 
give junior-, trops- og seniorspejdere deres livs kursusoplevelse på ungdoms-
kurserne PUF, PLan og PLUS. Juniorerne kan i år prøve kræfter med fem PUF-
kurser i St. bededagsferien. Juniorerne kan læse om kurserne i Spejdersnus. De 
ultrapopulære PLan-kurser for tropsspejderne ligger som vanligt i uge 42, og i 
år forventer vi at have plads til endnu flere tropsspejdere end nogensinde. I år 
er der også helt nye seniorkurser. De hedder PLUS, og i år ligger der både et 
PLUS-kursus i påskeferien og et i efterårsferien. Både ungdomskurser og leder-
kurser kan løbende findes på move.dds.dk. 
 
Nyt medlemssystem: Arbejdet er i fuld gang med at lave det nye digitale med-
lemssystem, der skal afløse det nuværende Blåt Medlem. Medlemssystemet 
udvikles sammen med to andre korps; De grønne pigespejdere og KFUM-
Spejderne, Det Danske Spejderkorps forventes at kunne tage det nye med-
lemssystem i brug i januar 2017.  
 
Ny knivlov: I løbet af 2016 forventer vi, at Folketinget vedtager en ny og for-
enklet knivlov. Vi regner med, at den ny lov vil gøre det nemmere for spejdere 
at bære forskellige typer af knive og dolke i forbindelse med spejderaktiviteter. 
Det Danske Spejderkorps er en af de friluftsorganisationer, der har været i dia-
log med Justitsministeriet omkring den ny knivlov, og vi er glade for, at politi-
kerne har lyttet til vores ønsker.  
 
Korpsrådsmøde: Den 19.-20. november har vi igen korpsrådsmøde. Korpsrådsmødet er Det 
Danske Spejderkorps’ store demokrati-fest, hvor vi mødes og sætter retning for arbejdet i 
Danmarks største børne- og ungdomsbevægelse. Det er her på grupperådsmødet, I vælger, 
hvem der deltager på årets korpsrådsmøde. Og vedkommende kan godt glæde sig. Korps-
rådsmødet er en weekend fuld af spejderånd, gode diskussioner og spejdervenner fra hele 
landet. 
Vi ønsker jer alle nogle store spejderoplevelser i 2016. Fortsat godt grupperådsmøde.  
Med spejderhilsen 

David og Fie 



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 45 21 
Mikro   
Christina Præstegaard  Chr. Winthersvej 11. 4760 Vo.     50 54 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         51 96 55 63 
Junior                                
Majbritt Olsen Kastrupvej 27, 4760 Vordingborg, tlf. 29 92 50 72 
Maria Nielsen, Algade  54c.2.tv. 4760 Vo, tlf. 28 91 11 99 
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.   55 37 15 73   
Revisor supp. Allan Moltke Hansen, Goldschmitdtsvej 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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