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 Indholdsfortegnelse: 

Side 2 

Kære spejdere og forældre 
Så er sommeren næsten gået på hæld og en fantastisk sommerlejr er ovre. Vi 
mødte nye venner og fik etableret god kontakt i både East Sussex og Puerto 
Vallarta. Det var en god oplevelse. Nu går vi i gang med eftersommerens PR 
arrangementer: fredag i Nyråd, næste fredag Late Nigth på Algade og vanduge 
på Ore Strand. Og så følger det store 100 års løb i Store Heddinge og derefter 
natløb for troppen. God fornøjelse til alle og send gerne nogle nye minispejde-
re til hytten, for dem mangler vi. 
Spejderhilsen Mette  
 
Næste deadline på Koks: den 1. november 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  
August 
18.8: vi deltager i Nyråd Sportsnat. Mød os foran Hule-
mosesøen ml. kl. 18 og 21.  
21.8: Vi deltager i kommunens vanduge. Mød os ved for enden af 
Badevej ml. kl. 18 og 20. 
23.8: Vi deltager i kommunens vanduge. Mød os for enden af Bade-
vej ml. kl. 18 og 20. 
25.8: Vi deltager i Late Nigth. Mød os foran Alpha Store.  
 
September 
2.—3.9: 100 års løb i St. Heddinge 

11.9: fælles møde ved hytten ml. kl. 18 og 20 
23.09: familiespejd 
30.9: natløb for troppen 
 
Oktober 
9.10: fælles møde ml. kl. 18 og 20 ved hytten 
28.10: familiespejd 

 
November 
1.11: deadline på Koks 
25.11: familiespejd 
27.11: fælles juleafslutning for alle spejdere og deres familier med 
diverse juleboder ml. kl. 18 og 20. Medbring mad til fælles buffet og 
spisegrej. Vi glæder os til at se jer! 
 

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

 

Familiespejd 

Her er der mulighed for at få nogle sjove, lærerige og hyggelige ti-
mer. Det er for børn i alderen 3-5 år med i hvert fald en forældre. 
Der hejses flag, tændes op i bålet og dagens tema arbejdes der med.  
Så kom og vær med - der er plads til alle. 

 
Vi har møde fra 9.30-11.30: 

Lørdag 19. august - Tema:Høst 
Lørdag 23. september - Tema: Æbler 
Lørdag 28. oktober - Tema: Efterår 
Lørdag 25. november - Tema: Jul 
Mandag 27. november - Juleafslutning med hele Sjølund ml. kl. 18 og 
20, se fælles program på side 3. 
Lørdag 16. december - Tema: Juleafslutning med risengrød 

Spejderhilsen Jacob og Jane 
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Mikro 
Hej Mikroer og forældre 
Så er vi i gang igen efter en dejlig sommer. Vi havde en sjov og våd som-
merlejr ved Skovhytten i Vintersbølle skov sammen med FDF’erne og he-
le Andeby. Vi sluttede lejren med en tur i Cirkusland. 
Økseløbet som normalt ville stå for døren nu er i år erstattet af Klinte-
kongens 100 år jubilæumsløb. 
Vi siger, vi ses til Signe, da hun er taget på Spejderefterskolen i Brejning. Vi har Anette tilba-
ge igen. 
I år er vi på kalenderen i Vordingborg Vanduge og har derfor annonceret vores spejdermø-
de på stranden. 
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 året, så vær forberedt på, at vi mødes forskellige steder.  
Vi har en flok mikroer der godt kan lide og lege så hvem måske vi tager lege mærket.  
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…  
Program for mikroer: 
21/8 Vi er på stranden og mødes på Ore strand ved fyret for enden af Badevej  

28/8 Vi tager 5 km mærke, husk sko til at gå langt i. 

2/9 Klintekongens 100 års Jubilæumsløb  

4/9 Hvad skal vi mon lave? 

11/9 Fællesmøde 

18/9 Vi klarer os selv og laver bålmad 

25/9 Vi tager på tur sammen med minierne 

2/10 Vi går ud og planlægger overnatning i hytten og leger demokrati 

9/10 Fællesmøde 

13-14/10 Overnatning i vores hytte 

16/10 Efterårsferie 

23/10 Vi laver uhyggeligt møde 

28-29/10 Mikro-minitræf 

31/10 Spejderfri efter træf 

14/11 Vi går ud i mørket 

21/11 Mad til os og fuglene 
27/11 Fællesjuleafslutning 
 
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 
Julie, Anette og Christina 
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Mini 
  
             Hej Minier 
 Så sluttede sommerferien, håber i alle har nydt den.  
Nu starter vi på en frisk. 
Vi havde en fantastisk sommerlejr i Sønderborg med regn, sol, 
vind og mudder, men alle tog det fint og det var en stor oplevelse for os alle. 
   
 Spejder hilsen Lisbeth 
  
  
  
 mandag d. 14/8  spejdermøde 
 mandag d. 21/8  vanddag på Orestrand 18-20 mødested for enden af badevej. 
 mandag d. 28/8  spejdermøde 
 Lørdag  d. 2/9     100 års jubilæumsløb i Store Heddinge  
 mandag d.4/9     spejdermøde 
 mandag d.11/9   fællesmøde 
 mandag d.18/9   spejdermøde 
 mandag d.25/9   spejdermøde 
 mandag d.2/10   spejdermøde 
 mandag d.9/10   fællesmøde 
 mandag d.16/10 EFTERÅRSFERIE 
 mandag d.23/10 spejdermøde 
 lør-søn  d.28-29/10 mikro/mini træf 
 mandag d.30/10  spejdermøde 
 mandag d.6/11  spejdermøde  
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Juniorer 
Velkommen til alle - nye som gamle juniorer. Vi vil 
starte med at takke for en dejlig sommerlejr i Sønder-
borg sammen med jer. I er for seje! Vi håber, I fik 
mødt en masse nye spejdervenner og set, hvordan man gør tinge-
ne, når  man er spejder i Mexico eller England. Vi håber også, at I 
har tømt lommer og sko for mudder fra sommerlejren og møder fri-
ske og veloplagte op til endnu et spejderår med masser af aktivite-
ter. Udover de aktiviteter som er nævnt på vores plan. Så har vi og-
så mulighed for at planlægge en sheltertur eller tage sovepose-
mærket. Og præcis som vi plejer: husk tøj, der passer til vejret; Og 
at melde afbud i god tid, hvis I ikke kan deltage til spejdermøderne. 
 
Mødeoversigt for juniorer: 
7/8 Oprykning. OBS MANDAG  
16/8 Planlægning.  
23/8 Vanduge v/ Orestrand.  
25/8 Late-night i Algade  
30/8 Sy lejrkapper  
2-3/9 Økseløb/100 år jubilæum hos Klintekongen i Store Heddinge.  
6/9 Sy lejrkapper  
11/9 Fællesmøde. OBS MANDAG  
20/9 mærke.  
27/9 mærke.  
4/10 mærke.  
9/10 Fællesmøde. OBS MANDAG  
18/10 EFTERÅRSFERIE  
25/10 mærke.  
1/11 mærke.  
8/11 Hemmeligt møde.  
15/11 Hemmeligt møde.  
22/11 Junior-julehygge. HUSK nissehue og en gave til 20 kr.  
27/11 Juleafslutning.  
 
Mange spejder-hilsner Majbritt og Maria 
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Trop 
Så er vi klar igen efter en sommerferie hvor vi håber at I har nydt at hol-
de ferie og glæder jer til at komme til spejder igen. 
En tak til jer som var med på Spejdernes lejr  
Næste halvår byder på mange aktiviteter både i patruljen og i gruppen så 
glæd jer. 
Spejdermøder er onsdage fra 19-21. 
 
Med spejder hilsen Frederik og Ole 
 
 
 
Plan for efteråret, med mulighed for ændringer. 
 
07.08: Fælles start og oprykning 
09.08: Planlægning af sheltertur 
16.08: Planlægning af fællemødet d. 11.09  
18.08: PR ved Nyråd natten 
19-20. 08: Sheltertur  (udsat) 
23.08: Vanduge aktivitet ved stranden for enden af Badevej, kl. 18-20 for junior/trop og evt. 
gæster 
25.08: PR på late nigth ved Alpa store 

30.08: planlægning af økseløb  

 

02.09: Økse/fødselsdagstur til Store Heddinge 
06.09: Kort og kompas ved Torben 

11.09: Fælles møde (trop) 
13.09: Knob 

20.09: Kort og kompas ved Torben 

27.09: Knob og pionering 

30.09 – 01.10: Natløb for troppen  
  

04.10: Pioner 
09.10: Fælles møde (mikro) 
11.10: En god kammerat 
Uge 42 Plan kursus  
25.10 Evaluering plankursus 

  

01.11: En god kammerat 
04.-05.11: Trops/seniortræf 
15.11: Stormkøkken 

22.11: Stormkøkken 

27.11: Fælles juleafslutning (deadline 
for ønskeuger til kollektiv -uger 2018) 
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Kom nu, kom med 

Spejdernes Lejr 2017 

Nu er rygsækken pakket og spændt 

forsvarligt fast på ryggen 

Så er det tid at sige farvel til mor og far 

Over broen ud af det blå                                                                                                

et spejdermylder i alle farver 

En ven, du endnu ikke kender, ser på dig                                                                    

Kom nu, kom med. Vi sætter spor, og vi gør det sammen 

Kom nu, kom afsted. Kursen finder vi hen ad vejen                                                  

Kom nu, kom med. Vi sætter spor, og vi gør det sammen 

Kom nu, kom afsted, og tag din makker med  

Morgensolen bager dit telt  

Håret stritter og dagen kalder  

Vi drager allesammen ud på eventyr 

Og når mørket det falder på 

samles vi om lejrbålet  

Vi deler sangen og en klistret skumfidus 

Kom nu, kom med. Vi sætter spor, og vi gør det sammen 

Kom nu, kom afsted. Kursen finder vi hen ad vejen 

Kom nu, kom med. Vi sætter spor, og vi gør det sammen 

Kom nu, kom afsted, og tag din makker med  
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Sommerlejrsang fortsat…. 
 
Kom nu, kom nu med 

Lejrkæreste og nye venner 

Kom nu, kom nu med  

Havregrød og sure sokker  

Kom nu, kom nu med  

Drømmen ta´r fart, og vi ta´r med  

Let’s all join hands 

Together we’re even stronger 

Come and take my hand 

We leave impressions that last forever 

Kom nu, kom med 

Vi sætter spor, og vi gør det sammen 

Kom nu, kom afsted 

og tag din makker med 
 
 
 
. 
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Sommerlejr 
 
80 spejdere, børn og ledere fra 5 forskellige grupper og fra 3 
forskellige lande, 24 telte og et samlingstelt, et køkkenbord, 3 
store spiseborde, en stor overdækket bålplads, skraldespande, brandspande, 
spildevandshuller, mudder, regn, masser af aktiviteter, madlavning over bål, 
fælles frokost for hele Vordingborg kvarteret, hente vand, hente mad, brand-
vagter, sikkerhedsvagter, toiletrengøring, toiletkø og hyggesnak, Sønderborg, 
transport tur/retur med bus og 2 færger, totalt overskuds juniorer og trops-
spejdere der tog det hele med godt humør, festlig start og afslutning, skejsere, 
hyggelig snakken på spansk, dansk og engelsk, glade mexicanske spejdere der 
med stor begejstring og spansk jublen, huggede brænde den første morgen før 
kl. 06, glade engelske spejdere der stolte lærte at bygge med rafter (det plejer 
de ellers ikke), og så den friske engelske dreng på ca. 12 der var i gang med at 
lære at hugge brænde og måtte af sted efter plaster og svarede sådan her med 
glimt i øjet, da jeg spurgte hvad der var sket: an ax’ cident. Mexicanske spejde-
re, der startede med at bruge buskene som morgentoilet og senere de spande 
som vi havde  udleveret som teltbrandspande (vi kunne da heller ikke forstå 
hvorfor de skulle skylles hver dag! 
Samlet set en meget international lejr med mange mennesker og mange gode 
oplevelser på et forholdsvis lille område. Der var konstant leben og fællesskab 
og glæde. Og i den store lejr var der det samme. Der var mudder og vådt, ja, 
men det var ikke det der fyldte, når man gik rundt. Det var derimod samtaler 
på mange sprog, flokke med ivrige spejdere, der skulle til eller fra aktivitet, i 
toiletkøen var der hyggelig snak, i madudleveringen var der ivrig snak om hvad 
vi kunne eller skulle bruge/have brugt. . I det lille markedstelt  stod små spej-
dere i kø og overvejede nøje om det skulle være en twister eller en chokolade-
is.  I informationsteltet spurgte vi ledere om alverdens ting og blev hjulpet af 
tålmodige frivillige jobbere. Lejren var en stor ny og meget levende by med 
mange flotte bygningsværker, med rigtig mange indbyggere og ligeså mange 
”ansatte”, tilsat Roskilde mudder. En fantastisk oplevelse og vores spejdere kla-
rede det rigtig flot (og det er ikke altid nemt at bo sammen med ”os andre næ-
sten fremmede” i så mange dage og hårdt konstant at skulle tage hensyn og 
hjælpe til og gå langt efter toilettet, hente brænde, blive 
våd, blive mere våd, osv)  og derfor er det rigtig godt at lære 
og rigtig, rigtig flot, at vi gennemførte!  
 
Tak for nu! 
Spejderhilsen en meget stolt gruppeleder 



 

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 
Anette Jørgensen 
Mini  
Lisbeth Danielsen, Marienbergvej 37, 4760 Vordingborg, 22 48 49 76 
Dianna Holck, Pallesvej 57, 4750 Lundby         51 96 55 63 
Bo Andersen, Algade 113D, 4760 Vordingborg         71 70 52 66 
 
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, Københavnsvej, 4760 Vordingborg     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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