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 Indholdsfortegnelse: 

Side 2 

Kære spejdere og forældre 
Dette blad er særligt, for det indeholder bl.a. oplysninger om sommerlejr i uge 
30, referat fra grupperådsmøde, Sct. Georgsdag, Sov ude dag og grenenes pro-
gram frem til september måned, så du må hellere skynde dig lidt at gå i gang 
og huske at hænge det på opslagstavlen derefter.  
God læselyst! Spejder hilsen Mette, GL 
 
Tak for fin indsamling på 453 kr. som er videresendt til Tænkedagsfonden. 
 
Næste deadline på Koks: den 7. august 2017 til mette@nyraad.net 
Husk at booke hytten hos Mette på samme mail eller på tlf. 51532587, hvis 
du vil låne til andre arrangementer end de almindelige mødedage.  
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Fælles Siden  
 
April:  
22.04: Familiespejd 
22.-23.04: Forlejr til sommerlejr —ved Ellehammerhuse  
24.04: Sct. Georgsdag kl. 18 ved hytten, sammen med Kong Volmer 
og Kong Volmer Sø. Se mere på side 9 
Maj: 
03.05: Junior, trop og ledere mødes og planlægger fælles deltagelse 
på sommerlejren (for Præstø DDS, FDF Ørslev og os) - kl. 18—20 
15.05: Fællesmøde kl. 18—20 ved hytten for alle spejdere i Sjølund 
20.05: Familiespejd kl. 9.30—11.30 

20.05: Sov ude dag (for Kong Volmer, Kong Volmer SØ og os) - se in-
vitation på side 12 og meld til hos din leder 
Juni:  
10.06: Familiespejd kl. 9.30—11.30 
10. – 11.06: Stafet for livet, husk at melde til på hjemmesiden på vo-
res hold: ”Spejderne”. Vi har brug for mange der vil vandre! 
19.06: Fælles sommerafslutning kl. 18—20 ved hytten. Program: Sid-

ste nyt om sommerlejren, fællesspisning og hygge. Medbring: mad 
til fælles buffet og spisegrej og tæppe. Vi har saft/vand og kaffe.  
Juli: 
Uge 27: mikro sommerlejr i 3 dage, nærmere besked kommer fra 
Christina og mikrolederne 
Uge 30: sommerlejr til Sønderborg, se mere i bladet og følg med på 
hjemmesiden  
August: 
07.08: Deadline på Koks 
07.08: fælles start og oprykning kl. 18—20 ved hytten 
2.—3.9: 100 års løb i St. Heddinge 

 
Spejderhilsen Ledere og bestyrelse 
 
PS; se eventuelle ændringer og mere info på hjemmesiden og på facebook 
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Familiespejd 
 

 

Vi holder familiespejd en lørdag formiddag i hver måned i tidsrum-

met kl. 9.30 til 11.30.  

Til familiespejd kan børn i alderen 3—5 år deltage sammen med en 

eller flere voksne fra deres familie. Børnene kan ikke deltage alene.  

Datoer for 2017 er: 

22.04: familiespejd 
 
20.05: Familiespejd 
 
10.06: Familiespejd 
19.08: familiespejd 
23.09: familiespejd 
28.10: familiespejd 
25.11: familiespejd 
16.12: familiespejd 
 

Derudover er man velkommen til fælles arrangementer, se side 3 

Mange spejder hilsner fra Jane og Jacob 
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Mikro 
Kære Mikroer og forældre 
Vi havde en dejlig gruppetur til Tonkawa hytten i Næstved. 
Hytten lå på toppen af byen. Vi havde en fantastisk gåtur der 
ud. Vi fangede julen og det er sandt at den varer lige til påske. 
Efter godteposer og frokost håndmadder gik hjemturen hurtigt. Det viste sig at 
pga sommertids-skift fik vi gratis is af DSB. 
Vi vil hen over foråret og sommeren holde fokus på naturen og spejder ude li-
vet. Håber det bliver til naturmærket og klar dig selv mærket. 
Hav altid tøj på til at vi er ude hele aftenen. Det er ikke så sjovt at være forkert 
klædt på. Vi glæder os til mange gode og sjove oplevelser sammen med jer. Vi 
kan altid være flere, så tag gerne en ven med, som kunne tænke sig at være 
spejder. 
Program for mikroer: 

1/5 Vi går i skoven og NaturTjekker og bagefter laver vi kryddersmør 

8/5 Vi laver bestikposer, kims og bål 

15/5 Fællesmøde 

22/5 Vi undersøger vandet 

29/5 Mad på bål 

5/6 2. pinsedag – spejder fri 

10-11/6 Stafet for livet 

12/6 Lejrliv og bål 

19/6 Fælles sommerafslutning 

2-4/7 Sommerlejr 

7/8 Fælles opstart og oprykning 

14/8  Mikromøde 

21/8 Vi går 5 km 

28/8 Vi forbereder os til fælles stort løb 

2/9 100 års løb i St. Heddinge 

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 Signe, Julie, Bo og Christina 
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Mini 
  
  Hej Minier og Forældre 
  
Så blev det sommertid og lyset er kommer tilbage ,Dejligt. 
Så kan vi være ude det meste af tiden. 
Husk tøj til udebrug og det skal kunne tåle at blive beskidt. 
  
God sommer spejder hilsen Dianna og Lisbeth 
  
24/4  fælles spejdermøde sct.Georgs aften 
 1/5   spejdermøde 
 8/5   spejdermøde 
15/5  fælles spejdermøde 
20/5  sov ude dag 
22/5  spejdermøde 
29/5  spejdermøde 
  5/6  PINSEFERIE  
12/6  spejdermøde 
19/6  fælles sommerafslutning 
  
  uge 30 Sommerlejr 
  
  7/8   fælles opstart / oprykning 
14/8   spejdermøde 
21/8   spejdermøde 
28/8   spejdermøde 
  
2-3/9  100 års løb i St.Heddinge 
  4/9   spejdermøde 
11/9   fællesmøde 
18/9   spejdermøde 
25/9   spejdermøde 
 2/10  spejdermøde 
9/10   fællesmøde 
16/10 EFTERÅRSFERIE 
23/10 spejdermøde 
28-29/10  Mikro/mini træf 
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Hej Juniorer 
Vi har nu været igennem lidt forskellige mærker, været på 
kollektiv uge, hvor vi har lært en masse gode praktiske opga-
ver at kende Vi ser derfor frem til, at vi snart alle skal afsted 
på Spejdernes lejr i sommerferien. Vi håber, at det bliver en 
rigtig god tur.  

Program:  
8-9/4  - Soveposemærke/ kommunikation  
12/4  - Trangia. Hvis folk har lyst.  

19/4 - 5 km mærke  
22-23/4 - Forlejr BUS/Sct Georgsdag  
24/4 - Fællesmøde/ Sct Georgsdag - OBS MANDAG!  
3/5 - Fællesmøde med FDF og Præstø grupper.  
10/5 - Natur tema  
12-14/5 - PUF-kursus  
15/5 - Fællesmøde  - OBS MANDAG!  
20-21/5 - Sov ude dag ved hytterne  
24/5 - Båltema  
31/5 - Båltema  
7/6 - Kniv, økse og sav  

10-11/6 - Stafet for livet  
14/6 - Forbered til Sommerlejr/ CO2 tema  
19/6 - Sommerafslutning - OBS MANDAG!  
22-30/7 - Sommerlejr/ Spejdernes lejr 2017 Sønderborg  

7/8  - Opstart/oprykning - OBS MANDAG!  
16/8 - Planlægning af møder  
23/8 - Møde endnu ikke planlagt  
30/8 - Møde endnu ikke planlagt  
2.-3/9—100 års løb i St. Heddinge 
6/9 - Møde endnu ikke planlagt 
Vi vil her til slut ønske alle en rigtig god sommer, vi ser frem til at vi ses igen 
til oprykning efter sommerferien. Husk det gode humør og glade smil. Pas 
godt på jer selv i ferien. Praktisk info til alle Vi ønsker stadigvæk at I husker 
at melde afbud, hvis I bliver forhindret i at deltage på møderne. Det gør vo-
res planlægning langt nemmere, og helst mere end en time før. Husk vær al-
tid beredt, praktisk tøj, med mere. 
Spejderhilsner 
Majbritt & Maria 
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Trop 
Spejderlivet går mod lysere tider/det er jo blevet 
forår, og nu kan vi afvikle vores manglende akti-
viteter udendørs og uden brug af kunstigt lys :-) 
 
19. April. Kniv og sav bevis 
22.-23.April: BUS og forlejr til sommerlejr og Sct. Georgsdag 
24.04: Fælles møde (mini) 
26. April: Kniv og sav bevis 
3. Maj: Leder og spejdermøde om sommerlejr (for Præstø 
FDF og os) 
10. Maj: Pioner 
15.Maj: Fællesmøde  
17. Maj: Trangia Madlavning 
20. Maj: Sov udedag 
24. Maj: Trangia Madlavning 
31. Maj: Planlægning af sheltertur 
7. Juni: Bålbevis 
10-11. Juni: Stafet for livet  
14. Juni:Bålbevis 
19.Juni: Fælles sommerafslutning 
Uge 30: sommerlejr 
7. August: Fælles opstart og oprykning 
19. August: Sheltertur ( ryste sammen tur ) 
2-3. September: 100 års løb i St. Heddinge 
11. September Fællesmøde (Trop) 
 
Med spejder hilsner 
Frederik og Ole 
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Hej Spejdere i 1. Kong Volmer, Kong Volmer Søtrop og 
Sjølund, DDS 
 
Vi holder Sct. Georgsdag: Mandag d. 24. april 2017 - 
kl. 18 til ca. 20 ved vores hytte. 
 
Vi håber, at I kommer og fejrer spejdernes store højtidsdag, sammen med alle 
os andre!  
Vi mødes ved vores flagstang kl. 18 til en lille højtidsstund med gode historier 
og sang (måske har nogen korte bukser på), hvorefter vi spiser lidt frugt og ka-
ge inden vi slutter. Vi glæder os til at se dig! 

Med venlig spejderhilsen Ledere og bestyrelse fra Sjølund Gruppe DDS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Det er en tradition at spejdere verden over festligholder d. 23 april. (i år den 24.4) Vi kalder dagen for 
Sct. Georgsdag efter ridderen af samme navn. BP valgte Sct. Georg til spejdernes ideal, fordi denne 
ridder havde vist, at, at han ville hjælpe andre uden at tænke på sig selv eller på, hvilke fordele han 
kunne opnå ved sin hjælpsomhed.  
 
Ifølge sagnet levede der ved byen Silena i Lilleasien et uhyre, en drage, der huserede på det frygte-
ligste. Mange havde forsøgt at dræbe den, men det lykkedes ikke for nogen. Til sidst sluttede man 
den overenskomst med dragen, at den skulle skærme byen mod til gengæld at få 1 får dagligt.   
 
Da der ikke var flere får tilbage, krævede dragen en ung pige eller ung mand som offer. Man trak lod 
om, hvem der skulle ofres, og en skønne dag måtte kongens unge, smukke datter afsted.  
 
I sidste øjeblik kom imidlertid en fremmed, ung mand ridende. Han kastede sig dristigt mod dragen, 
der gav sig til at udstøde ild og pest-ånde gennem mund og næsebor. Det blev en hård kamp, men 
omsider lykkedes det ham at nedlægge den med sin lanse. Kongen ville som belønning give ham 
prinsessen og det halve kongerige, men han ønskede ingen belønning og red bort lige så ubemær-
ket som han var kommet.  
 
Ridderen var Sct. Georg, som Baden Powell har valgt til spejdernes forbillede. Han kæmpede uden 
tanke for sit liv for at frelse andre, og han krævede ingen belønning, da sejren var vundet. Han red 
videre, for han havde viet sit liv til kampen mod det onde i verden.  
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Sommerlejr 
På sommerlejren skal vi bo i den underlejr der hedder 
Slottet. Vi skal bo i Vordingborg kommunes kvarter 
Slotsruinen og sammen med de andre spejdere lokalt i 
Vordingborg, har vi en koordinator, en presseansvarlig, 
en jobformidler (for de frivillige) og en fælles forlejr den 22.—23. 
april ved Ellehammerhuse, se side 15. 
I vores lille under/underlejr bliver vi foruden Sjølunds 30 spejdere og 
ledere (1 mini, 9 junior, 4 trop, 3 senior, 2 familiespejd og nogle lede-
re) - ca. 12 spejdere/ledere fra Præstø DDS og ca. 10 spejdere og le-
dere fra FDF i Ørslev (de store som vi var på lejr med sidste år) Så alt-
så samlet hos os er vi cirka 50 og vi holder et fælles møde den 3. maj 
kl. 18—20 i vores hytte,  hvor spejdere og ledere planlægger vores 
lejr. Udover denne flok, har vi tilmeldt os som venskabsgruppe for 2 
grupper fra henholdsvis England og Mexico, som vi skal etablere kon-
takt til inden lejren og forhåbentlig også efterfølgende.  
Vi har hidtil, på den måde, boet som nabo til østrigere, skotter, sven-
skere, franskmænd m..fl. Det har altid været meget spændende.  
 
På lejren vil der være nye muligheder for breve hjemmefra, for lom-
mepenge via chip og meget mere. Tjek hjemmesiden løbende.  
Der mangler stadig frivillige til forskellige opgaver…... 
Vi samler op på de sidste praktiske ting som transport tider, med-
bring, lommepenge, mobil tlf mm, på seddel lige inden sommerfe-
rien og snakker om de sidste ting på sommerferie/lejrmødet den 
19. juni kl. 18 

 
Spejderhilsen Lederne 
 
https://www.facebook.com/spejderneslejr 
http://spejderneslejr.dk/da/spejder 
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Kan man deltage som forældre? Ja, bliv 
jobber! 

Planlæggerne af Spejdernes Lejr har været i gang et 
stykke tid, for at skabe den bedste spejderoplevelse til 
sommer, men vi mangler dig! Selvom der allerede nu er hele 1.100 
frivillige, kommer der hele tiden nye projekter og flere opgaver til 
frem til lejren. 

Vi har blandt andet godt gang i udviklingen af aktiviteter, der skal fo-
regå på Kær Vestermark og i Sønderborg til sommer. Derfor er der 
nu stor mulighed for at du kan få en finger med i spillet, når der 
skal planlægges aktiviteter, ved at søge et af de frivillige jobs i job-
berportalen. 
 
På Spejdernes Lejr 2017 kan du leje dig ind i et HOTELT hos Sct. 
Georgs Gilderne. Tilbuddet er for dig, der gerne vil bo på lejren, men 
som ikke kan eller vil medbringe eget telt. HOTELT-konceptet er, at 
Sct. Georgs Gilderne opstiller telte, som man kan leje sig ind i – præ-
cis som man kender fra hoteller. 

Der kommer til at være et fællesområde på HOTELT-pladsen med et 
samlingssted og et større telt, hvor der er mulighed for at snakke og 
hygge. Her vil der også være små events i løbet af lejren. Til de mind-
ste planlægges der at lave en børne-pionér-legeplads. 

Ideen er lånt fra Sct. Georgs Gilderne i Norge, der flere gange har la-
vet konceptet på store lejre. Det bliver Gildebrødre fra hele landet, 
der står for det praktiske, og tanken er, at teltene efter lejren skal 
komme spejdergrupper til gode. 

Du bestemmer selv, hvor mange døgn, du vil bo i HOTELT. Lejren vil 
blive sat op nær Øens torv, og der vil være mellem 15-30 telte med 
en eller to kabiner. 
 
 
PS; find mere info på hjemmeside, facebookside el-
ler spørg. Der er brug for mange hjælpere. Invitation 
til spejderne kommer….. 



 

Sov ude dag den 20. maj 2017 
Fælles oplevelse for Kong Volmer, Kong Volmer Sø og Sjølund 

Det Danske Spejderkorps 

 

Hej Spejdere (junior og trop) og ledere i Kong Volmer, Kong Volmer Sø og Sjølund 

 

Har I lyst og tid til at deltage i "Sov Ude Dagen" den 20. 

maj 2017?  

Vi forestiller os, at vi laver noget let mad over bål i fællesskab, hygger og synger ved lejrbå-

let, sover i de medbragte telte på Kong Volmer og Sjølunds fælles grund, står op og spiser 

morgenmad i fællesskab og så er turen slut. Kunne I tænke jer at deltage?                

Spejderhilsen Ledere og spejdere i Sjølund 

 

FAKTA oplysninger: 

Mødetid: vi mødes kl. 16 om lørdagen og slutter kl. 10 søndag ved Sjølund og Kong Vol-

mers grund på Karolinegangen. 

Grupperne medbringer selv egne telte og forplejning til aftens- og morgenmad.  

Sjølund sørger for popcorn og kage til lejrbålet. 

Det koster ingenting at deltage. 

Tilmeld jer venligst gruppevis til Mette@nyraad.net senest d. 8. maj 2017 
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 Sjølund Gruppe, Det Danske Spejderkorps 

 

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 derudover til de skriftlige 
beretninger.   
Claus beklagede, at forældreovernatningen ikke var blevet til noget, fortalte om stafet for livet og 
opfordrede til at deltage i stafet for livet 2017, hvor vi har 2 hold; et 24 timers bål-hold og et 24 ti-
mers gå-hold og gjorde opmærksom på at det er for spejdere ifølge med forældre, da lederne delta-
ger på lige fod og specielt sørger for bålet. Claus takkede også for alle vores gaver fra Lions, Gilder-
ne, Kirkelig ungdomsforening, samt alle gaverne til vores fødselsdag.  
Mette fortalte om samarbejdet med: Kong Volmer som vi laver fastelavn og Sct. Georgsdag sammen 
med og derudover deler grund, skur, brænde og kalender med. Kong Volmer Sø, som vi gerne vil 
lave noget mere sammen med. Præstø DDS som er vores faste bofæller på de store lejre. FDF Ørs-
lev, hvor vi hjælper hinanden med at lave sommerlejr for de mindste spejdere, når de store tager på 
lejr. Natløb for de store spejdere som er planlagt af ledere fra de forskellige korps og deltagere er 
også fra de forskellige korps på Sydsjælland og Lolland/Falster.  BUS som er Børne og Ungdomsorga-
nisationernes Samvirke, hvor de forskellige korps i kommunen planlægger til eksempel Ellehammer-
husedagen og forlejr til den store sommerlejr. Vi har også Ellerhammerhuse i fællesskab. Sct. 
Georgsgilderne som er lig med Økseløb, netværk og økonomisk tilskud. Stafet for livet for alle spej-
dere = stor samfundsbetydning. 
Beretningerne blev godkendt. 
  
3. Fremlæggelse af regnskab for år 2016 med tilhørende status til godkendelse. Se regnskab andet 
steds i dette hæfte. 
Michael Rasmussen fortalte, at der havde været lidt færre medlemmer end håbet og budgetteret. 
Der har været et flot lotterisalg og et flot tilskud fra kommunen. Vi har modtaget mange fine gaver. 
Lokal-fordele ordningen er kun lige kommet i gang, så resultaterne (penge til gruppen) lader vente 
på sig. Mobilepay ordningen er gratis via korpset, men kræver et abonnement. Regnskabet blev 
godkendt.  
  
4. Behandling af indkomne forslag  
Der var ikke indkommet nogen forslag. 
Til gengæld var der et forældreønske om en telefonliste på de andre forældre i grenen, som man 
feks. kunne bruge når man gerne ville takke lederne – her fulgte der stor ros til Majbritt og Maria 
for deres indsats i juniorernes kollektiv uge. Svar: Vi kan ikke udlevere telefonnumre uden tilladelse, 
men GL har en opgave med at opfordre alle forældre (grendelt) til at stå med tlf nr. på en sådan 
”spejderlegeliste” 
  
5. Væsentlige beslutninger om gruppen:  
Gruppens udviklingsplan for 2016. Mette fortalte om fokus på trygge overgange mellem grenene.  
Og om vores foropgaver til sommerlejren: registrere CO2 vaner og optjene CO2 og udvikle grøn pro-

fil og noget om affaldshåndtering, energi og social bæredygtighed. 
Grupperådets beslutninger om gruppens udvikling. 
Anden godkendelse af gruppens budget for indeværende år, herunder fastsættelse af kontingent 

som bestyrelsen foreslår uændret til 420 kr.  
Udviklingsplan og budget blev godkendt.  
  

Referat for grupperådsmødet 2017                                             
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 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.  
Forslaget blev vedtaget. 
  
7. Valg til bestyrelsen af: (alle valg er gældende for 2 år) 
 
Forældre: 
Formand Claus Hemmingsen er valgt i 2016. 
Kasserer Michael Rasmussen er valgt i 2015. Michael blev genvalgt. 
Mikkel Kjellberg er valgt i 2015. Mikkel blev genvalgt.  
 Henrik Jess er valgt i 2015 og udtræder. Christian Rasmussen blev valgt i stedet.  
 Ledere/Unge:  
Majbritt Olsen er valgt i 2016.  
Ole Hadsbjerg er valgt i 2015. Ole blev genvalgt. 
Mette Høgh Christiansen er valgt i 2016.   
Derudover gav grupperådet mulighed for at 1 eller flere unge fra klanen kan inviteres med til besty-
relsesmøder. 
 
8. Valg af gruppens 2 medlemmer af korpsrådet.  
Bestyrelsen fremkommer med forslag på mødet. 
Christina Præstegård og Jane Kargo blev valgt.  
  
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 Christian-
sen blev valgt.  
  
10. Valg af revisor og revisorsuppleant        
Bestyrelsen foreslår Ragner Ekmann Webler som revisor og Rikke Frank som revisorsuppleant.  
Ragner og Rikke blev valgt. 
  
11. Beretning fra større arrangementer tilknyttet gruppen, jf. § 50 
Mette fortalte om sommerlejren ved Ellehammerhuse, herunder om regn og våde juniortelte, mi-
kroer i tørvejr i hytte og hjemve og dens meget smitsomme indvirkning på vores gode ture. Derud-
over om FDF og deres morgenandagter med små øvelser.   
     
12. Evt.   
Claus takkede alle ledere for deres indsats og uddelte gaveposer. 
Søren fra Divisionen berettede om bestyrelses kursus den 21.3, divisionsrådsmøde den 8.4, divisi-
onsturnering i pinsen (Sjølund har meldt afbud pga. ledermangel i pinsen), og at der søges 1 til 2 
nye medlemmer til divisionsledelsen. 
 
 
Vordingborg den 28. februar 2017 
 
 
Dirigent Allan Moltke Hansen                                                                         Formand Claus Hemmingsen 
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Tilmelding til forlejren 

Navn: 

Jeg kommer: 

Jeg kan desværre ikke deltage: 
Specielle hensyn fx madallergi: 

 

Forældreunderskrift: 
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Alle Spejdere og FDF’ere inviteres til Forlejr i Slotsruinens kvarter 

 
 

Slotsruinen er det kvarter alle spejdere og FDF’ere fra Vordingborg  

kommune skal bo i på spejdernes lejr. 

På forlejren tager vi forskud på sommeren og forbereder os på at skulle  
på lejr sammen.  

Lejrens tema er Vi sætter spor og dette bliver også temaet for vores forlejr.  

Vi skal forberede kvarterets vartegn på lejren, fejre spejderdagen og meget mere! 
Det praktiske: 

Vi mødes lørdag d. 22 april kl 10.00 i Ellehammerhuse, Fredsskovvej 26A,  

4760 Vordingborg. Vi slutter samme sted søndag d. 23. april kl 10.00.                
Prisen for forlejren er 100 kr., som betales ved tilmelding til din leder senest den 5. april.  

Du skal medbringe: 

Sovepose, liggeunderlag, lommelygte, spisegrej + viskestykke, ekstra tøj, nattøj,  
toilettaske m. indhold, regntøj, praktisk tøj til at opholde dig ude i, sangbog,  

dolk, uniform + tørklæde, madpakke og drikke til lørdag middag. 

 

Vi glæder os til at se dig til en fantastisk forlejr. 

Kvarterskoordinatorerne for Slotsruinens kvarter. 

 



 

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 
Bo Andersen, Algade 113D, 4760 Vordingborg         71 70 52 66 
Signe og Julie 
Mini  
Lisbeth Danielsen, Marienbergvej 37, 4760 Vordingborg, 22 48 49 76 
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 
 
Bestyrelsen  
Formand  Claus Hemmingsen, Gammelsøvej 41, 4760, tlf.:42924001 
Kasserer Michael Rasmussen, Granvej 40, 4760, tlf.: 21635608 

Forælder Christian Rasmussen, Langetvej 12, 4760, tlf. 30335076 
Forælder Mikkel Kjellberg, Stubyvej 21, 4760, tlf.: 51947034 
Leder Majbritt Olsen, Kastrupvej 27, 4760, tlf: 29 92 50 72           
Leder  Ole Hadsbjerg, Kornbakken 10, 4771 Kalvehave  20 45 44 56  
Leder Mette Høgh C. Æblevænget 7, 4760, tlf: 51 53 25 87 
Revisor og revisor supp.  
Revisor  Ragner Ekmann, Hammerichsvej 39, 4760, tlf: 40972523 
Revisor supp. Rikke Frank, Hulemosevej 21, 4760, tlf: 55375511   
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