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Sjølund 
KOKS 



 

 Indholdsfortegnelse: 

Side 2 

Kære spejdere og forældre 
Vi vil gerne opfordre jer til at deltage på ”Stafet for livet”- vores 
hold hedder spejderne Vordingborg og man er med på holdet ved 
at indbetale 50 kr. for børn og 100 kr. for voksne. (spejdere og børn 
kan kun tilmelde sig hvis I som voksne også deltager) Kom friskt! 
Derudover håber vi, at spejderne deltager på vores sommerlejr 
sidst i juni og igen på fælles start den 8. august. Rigtig god sommer! 
Spejder hilsen Mette, GL 
 
Næste deadline på Koks:  26.08. 2016 til mette@nyraad.net 
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Fælles Siden  
 

Maj  
02.05: Fælles møde for alle spejdere ved hytten 
kl. 18 til 20 
21.05: Sov ude dag for junior 
21.05: Familiespejd 
 
Juni 
11.06: Familiespejd 
 

20.06: Fælles sommerafslutning 
for alle spejdere med familier kl. 18 til 20 
ved hytten.  

 
Medbring: 

mad til fælles buffet, samt spise-
grej og picnic-tæppe. Programmet er spis-
ning, evt lidt sommerlejrsnak, diverse des-
serter over bål, og måske lidt fælles lege. 
  

24.-28.06: fælles sommerlejr, se andetsteds 
 
August 
08.08: Fælles start kl. 18 til 20 ved hytten for alle 
spejdere. 
26.08: Deadline på Koks 

 
Spejderforårshilsen Ledere og bestyrelse 
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Familiespejd 
Hvis det skulle have interesse så foregår fami-
liespejd ved hytten på nedenstående lørdage 
ml. kl. 9.30 og 11.30. Det er for børn i alderen 3—6 år, sam-
men med en eller to forældre eller bedsteforældre. Vi glæ-
der 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 
 
Maj 
21.05: Familiespejd 
Juni 
11.06: Familiespejd 

Tjek datoer efter sommerferien på hjemmeside og face-

book siden. 
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Kære Mikroer og forældre 
Vi havde en dejlig gruppetur til Dehnshytten. Vi havde en fan-
tastisk gåtur der ud. Dem der manglede, fik 5 km mærket. På 
turen er vi startet op med NaturTjek mærket. Det arbejder vi 
stadig ivrig på. Håber at udleverer mærker til sommerafslut-
ningen. 
Vi håber på snart at kunne sige velkommen tilbage til Nina, som tidligere har 
været leder hos minierne. Planen er at hun kommer og er med hos mikroerne. 
Til sommer stopper Emilie som lederassistent, da hun skal videre med uddan-
nelse. 
Vi kan altid være flere, så tag gerne en ven med, som kunne tænke sig at være 
spejder. 
 
Program for mikroer: 

2/5 Fællesmøde. 

9/5 Vi laver bestikposer og NaturTjek 

16/5 2. pinsedag – spejder fri 

23/5 Spionløb med Sjølund og 1. Kong Volmer minierne 

30/5 Vi går i skoven og NaturTjekker og bagefter laver vi kryddersmør 

6/6 Mad på bål 

13/6 Lejrliv og bål 

20/6 Fælles sommerafslutning 

24-26/7 Sommerlejr 

8/8 Fælles opstart 

15/8   mikromøde, tjek hjemmesiden 

22/8   mikromøde, tjek hjemmesiden 

29/8    mikromøde, tjek hjemmesiden 

 

Der kan forekomme program ændring. 
 
Husk din spejderkop og tag tøj på der passer til vejret, vi er al-
tid er ude, og der vil være aftener hvor vi er ude hele afte-
nen også når det regner.   
Mange spejderhilsner 
Emilie, Anette og Christina 
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 Hej Minier og Forældre 

 Så er det blevet forår, længere lyst, alting 

springer ud og varme( nå ja, den lader ven-

te på sig) 

 Men dejligt at vi går den lyse tid i møde, så vi kan væ-

re ude og lave aktiviteter. Vi er i gang med bål mærke, 

og kniv beviset bliver jævnligt gennemgået, da det er 

vigtigt at sikkerheden er i orden. 

 Så husk tøj til udebrug som må blive beskidt! 

 I år har vi fælles sommerlejr med gruppen og 

det foregår ved Ellehammerhuse, og det bliver rigtig 

hyggeligt. 

 Glæder os til et skønt forår/sommer kvartal. 

 Mange spejder hilsner Dianna, Bo og Lisbeth. 

  

  

 Mandag d. 2/5   fællesmøde 

 Mandag d. 9/5   spejdermøde 

 Mandag d. 16/5 pinseferie 

 Mandag d. 23/5 spejdermøde 

 Mandag d. 30/5 spejdermøde 

  

 Mandag d. 6/6   spejdermøde 

 Mandag d. 13/6 spejdermøde 

 Mandag d. 20/6 fælles sommerafslutning 

 Fredag d.24/6-28/6 sommerlejr. 

  

 Mandag d.8/8  fælles opstart 

 Mandag d.15/8 spejdermøde 

 Mandag d.22/8 spejdermøde 

 Mandag d.29/8 spejdermøde   
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Program for juniorer. 
 

27/4  Flygtninge tema. 

2/5  Fællesmøde (Mandag). 

11/5 Båltema. 

18/5 Stranden som tema. Vi mødes ved Badevej på Ore kl. 18:00. 

21/5 Sove ude dag. Mere info følger. 

25/5 Flygtninge tema. 

1/6 Gå tur. Vi mødes ved dykkerklubben ved den gamle losseplads 

kl. 18:00. 

8/6 Opsætning af telt. 

15/6 Klar dig selv + byløb. 

18-19/6 Stafet for livet. 

20/6 Sommerafslutning med familie og en ret til buffeten. 

(Mandag) 

24-28/6 Sommerlejr. 

8/8 Opstart (Mandag) 

17/8 Knob. 

24/8 Kort og kompas. 

31/8 Koder. 

 

 

 

Vi vil ønske en god sommerferie til alle. 

Da mange af vore aktiviteter frem til sommerferien foregår udendørs. 

Så vil vi minde om, at alle har tøj med til uforudsigeligt vejr og svin-

gende temperaturer. Planen er, at vi skal øve en masse forskellige 

færdigheder, som vi måske får brug for til årets Økseløb. Hvor temaet 

i år er Olsen Banden. 

Det er derfor også vigtigt, at alle melder afbud i god tid, så vi kan 

planlægge aktiviteterne i forhold til antallet af fremmødte spejdere. 

Vi vil håber, at i alle vil nyde sommerferien og møde friske og glade 

igen mandag den 8/8. 

 

Mange spejderhilsner 

Majbritt & Maria 
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Troppen 

 

Foråret er over os, og snart kommer sommer med 

sommerlejr og gode oplevelser. 

I har haft en god kollektiv uge, og har klaret sal-

get af lodsedler fint. 

Spejdermøderne vil fremover bestå af et Tropsmøde en gang 

om måneden, hvor vi ledere vil stå for mødet, de andre ons-

dag vil det være patruljemøder som PL og PA som afvikler.  

Spejdermøder er onsdag fra 19-21. 

 

Fællesmøder samt plan for patruljemøder: 

 

2.Maj: Fællesmøde (ansvarlig: mini/overraskelse) 

 

24.-28.Juni: fælles sommerlejr  

 

8. august: Fælles start for alle spejdere 

 

 

Økse, telt og bålbevis 

Trangia 

Pioner 

Kort og kompas 

Sommerlejr planlægning 

 

 

Frederik og Ole 
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Referat fra grupperådsmøde 2016 
 
1. Valg af dirigent og referent. 
Allan Moltke Hansen og Mette Høgh Christiansen blev valgt 
  
2. Beretning fra bestyrelsen og ledergruppen.  
Claus Hemmingsen og Mette Høgh fortalte om året der gik og henviste derud-
over til de skriftlige beretninger.  Der var ingen spørgsmål.  
Beretningerne blev godkendt. 
  
3. Fremlæggelse af regnskab for år 2015 med tilhørende status til godkendelse. Se regnskab andet 
steds i dette hæfte. 
Bestyrelsen havde budgetteret med et større underskud. Det forbedrede resultat skyldes gaver og 
tilskud. Regnskabet blev godkendt.  
  
4. Behandling af indkomne forslag  
Der var ikke indkommet nogen forslag. 
  
5. Væsentlige beslutninger om gruppen:  
I. Gruppens udviklingsplan for 2016.  
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.  
Udviklingsplan og budget 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.  
Forslaget blev vedtaget. 
  
7. Valg til bestyrelsen af: (alle valg er gældende for 2 år) 
 
Forældre: 
1. Formand Claus Hemmingsen er valgt i 2014. Claus blev genvalgt. 
2. Kasserer Michael Rasmussen er valgt i 2015. 
3. Mikkel Kjellberg er valgt i 2015. 
5. Henrik Jess er valgt i 2015. 
6. Torben Mølvig Jensen er valgt i 2015, men ønsker at udtræde. Det blev godkendt.  
  
Ledere/Unge:  
Majbritt Olsen er valgt i 2014. Majbritt blev genvalgt. 
Ole Hadsbjerg er valgt i 2015. 
Mette Høgh Christiansen er valgt i 2014. Mette blev genvalgt.  
 
8. Valg af gruppens 2 medlemmer af korpsrådet.  
Bestyrelsen fremkommer med forslag på mødet. 
Christina Præstegård og Jane Kargo blev valgt.  
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Fortsat referat……. 
 
 
9. Valg af gruppens 5 medlemmer af divisionsrådet. 
Bestyrelsen fremkommer med forslag på mødet. 
Claus Hemmingsen, Michael Rasmussen, Mikkel Kjellberg, Ole Hadsbjerg 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 
Mette fortalte om divisionssommerlejren på Møn.  
     
12. Evt.   
Claus takkede alle ledere for deres indsats og uddelte gaveposer. 
Skipper fra Divisionen berettede om kasserer kursus på Holmen, om divisionsrådsmødet i 
Dehnshytten og lavede reklame for divisionsturneringen. 
 
 
 
 
 
Vordingborg den 29. februar 2016 
 
 
 
 
Dirigent Allan Moltke Hansen                                                                                        Formand Claus Hem-
mingsen 
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Sommerlejr til Ellehammerhuse 
 
Kære spejdere og kære Fdf, Ørslev 
Så nærmer sommerlejren sig. Vi skal til Ellehammerhuse, ude 
under motorvejsbroen i Bakkebølle og vi har inviteret de yng-
ste fdf´ere med. Det er en gruppelejr for alle, men vi skal ikke alle være der lige 
længe. 
På lejren skal vi til olympiade, vi skal bygge vores lejr op og vi skal arbejde med 
naturen. Kommer du med? 

Stor Spejderhilsen Lederne 
Fakta om sommerlejr: 
Adresse: Ellehammerhuse, Fredskovvej 26.a. bakkebølle strand, 4760 Vording-
borg som er mødested og afhentningssted for alle. 
Mødetid for alle: fredag den 24. juni kl. 17.30 
Mikro (6 – 8 år): slut tidspunkt: søndag den 26.6 kl. 17. Pris: 225 kr. (sover in-
de) 
Mini (8 – 10 år): slut tidspunkt: tirsdag den 28. juni kl. 17. Pris: 425 kr. 
Junior (10 – 12 år): slut tidspunkt: tirsdag den 28. juni kl. 17. Pris: 425 kr. 
Trop (12- 16 år): slut tidspunkt: fredag den 1. juli kl. 12. Pris: 625 kr. 
 
Medbring: Madpakke og drikke til aftensmad fredag, uniform med lommeor-
den, sovepose, liggeunderlag, sovedyr, nattøj, toiletsager, spisegrej 
(tallerkener, krus, bestik og viskestykke) varm trøje, skiftetøj; til både sommer 
og lidt koldere dage, samt varmt og regn/vindtæt udetøj og gode sko. Evt me-
dicin med beskrivelse, sygesikringsbevis samt solcreme og solhat. 
Husk navn på jeres ting! 

         
Tilmelding til din leder og samtidig betaling senest den 8. juni 2016, klip… 
 

Jeg ……………………………………………….vil gerne deltage.  Jeg er mi-
kro…….mini………..junior………trop…….. 
Vedlagt kr. …………….. (mikro: 225 kr. mini: 425 kr. junior: 425 kr.  trop: 625 kr. ) 
 
Forældreunderskrift………………………………………………… 



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,   
 
 

Side 12 


