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 Indholdsfortegnelse: 

Side 2 

Kære spejdere og forældre 
Så er 2018 godt i gang og vi har ryddet op og rengjort hytten til det nye år og 
afholdt nytårskur. Forude venter Kong Volmers 100 års jubilæum som vi skal 
være med til at fejre, juniortræf og kollektivuger. Lige derefter er der der Divi 
og gruppetur, så der bliver masser af muligheder for at komme på tur! Vi glæ-
der os til at se jer alle og til grupperådsmødet: meget gerne alle forældre. 
Og så skal vi have fat i nogle minier, sig endelig videre: de holder møder om 
mandagen.  
Spejderhilsen Mette  
 
Næste deadline på Koks: den 23. april 2018 til mette@nyraad.net 
Husk at booke hytten hos Mette på samme mail eller på sms 51532587, hvis 
du vil låne til andre arrangementer end de almindelige mødedage.  
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Fælles Siden  
Januar 
18.01: Kong Volmer fylder 100 år, stort tillykke. Der er reception ml kl. 
16 og 19.  
 
Februar 
5.2: Fastelavn kl. 18 –20 i hytten, det koster 10 kr som medbringes. Husk udklædning.  
Uge 7: Vinterferie 
Uge 8: kollektiv uge junior 
MANDAG d. 26. Februar Grupperådsmøde 2018 kl. 18 til 20. Grupperådsmødet er vores 
generalforsamling og den er for alle spejdere og forældre. Husk at sætte kryds i kalende-
ren! 
28.02: Tænkedag kl. 18—20 med snak om spejdere i andre lande. Vi skal også lave og spise 
mad fra et andet land. Kom frisk og husk at medbringe 2 kr. pr. spejderår. 
 
Marts 
Uge 10: Kollektiv uge trop 
12.-13.03: Rigspolitiet låner hytten til øvelse (fra kl. 12 mandag til kl. 18 tirsdag, i dette tids-
rum må INGEN andre komme i hytten) 
19.03: Fællesmøde kl. 18—20 ved hytten 
17.-18.03: Divi, invitation kommer snarest 
 
April 
07.-08.04: Gruppetur , invitation kommer snarest 
14.04: BUS dag ved Ellehammerhuse  
23.04:Sct. Georgsdag  kl. 06 ved hytten med morgenmad  
 
Maj 
07.05: fællesmøde 
26.05: Sov ude dag for junior/trop sammen med KV (Maria og Majbritt) 
 
Juni 
9.-10.06: Stafet for livet 
11.06: Vanduge på Ore (Mikro/mini) 
13.06: Vanduge på Ore (Junior/trop) 
18.06: Sommerafslutning 
 
29.6 til 3.7: Sommerlejr i Nykøbing for alle (mikro dog kun 29.6—1.7) 
 

 
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: 

 
Mødekalenderen: 
27. Januar - fuglekugler, tag gerne noget med til at have foderet om/i  
24. Februar  
17. Marts  
21. April  
26. Maj 
9. Juni - sommerafslutning 
 
Vi har plads til mange flere dejlige børn i alderen 3-5  år, sammen 
med deres forældre. 
 
Spejderhilsen 
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Mikro og Mini 
 
 

Hej Mikroer, minier og forældre 
Vinteren er over os. Derfor er det vigtigt, at vi har påklædning til at være ude. 
Vi kan sagtens være ude en hel aften. 
Hav altid en spejderkop med til drikkelse og tag inde-sko med, da det kan være 
fodkoldt i hytten. 
 

Vinter forårs program: 
22/1 Knob, kællingeknuder og andet nørkle-ri 
30/1 Appelsinlygter og lygtefanger – Husk lommerlygter – Sang, Leg og Drama 
5/2 Fastelavn, kom udklædt 
12/2 Vinterferie – spejderfri 
19/2 Førstehjælp 
26/2 Grupperådsmøde – tag dine forældre med 
28/2 Tænkedag, tag 2 kr. med pr. spejderår 
5/3 Førstehjælp 
12/3 Politiet låner hytten - Overraskelse, hvad finder vi på….vi mødes ved ??? 
17-18/3  Divi, vi hører nærmere 
19/3 Fællesmøde 
26/3 Påskeferie - spejderfri 
2/4 2. påskedag – spejderfri 
7-8/4 Gruppetur 
9/4 Spejderfri 
14/4 BUS/1. Kong Volmer arrangement  
16/4 Dronningerunden 
23/4 Sct. Georgsdag, vi mødes ved hytten kl. 06.00 
 

Der kan forekomme program ændring. Der er planlagt et trumfmøde, i tilfælde 
af SNE, ændrer vi programmet til snemøde med sneaktiviteter. 
 
Er du forhindret så husk at melde afbud – send en sms. 
 

Mange spejderhilsner 
Julie, Anette, Lisbeth og Christina 
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             Fastelavn 2018 
 
Kære spejdere 
  
Vi nærmer os nu den årlige fastelavnsfest, hvor det hele 
handler om at hygge sig og klæde sig ud. Fastelavn stammer 
fra en udbredt folketro om at en by kunne slippe for pest, hvis 
en sort kat blev slået ihjel. Derfor har katte levet livet farligt i 
hele Europa ved fastelavnstide. Men for os handler det altså 
nu om at have det sjovt, klæde os ud og mødes.  
  
I inviteres hermed til fastelavnsfest i vores hytte mandag d. 5. 
februar 2018 kl. 18.00-20.00, hvor vi slår katten af tønden, 
spiser boller, leger og hygger.  
 
 Dette arrangement kommer til at koste 20 kr. som betales 

når man møder op..  
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Juniorer 
 
Vi håber, at I er kommet godt ind i det nye år, at I har 
fået ladet op i ferien, så I er fulde med energi og godt 
humør. Vi er i hvert fald klar med en masse spændende ting på det 
nye program. Vi ser frem til både Kollektivuge i uge 8, Divisions tur-
nering 17. -18. marts, Gruppetur i starten af april og meget meget 
mere. 
Alle skal huske at have varmt tøj med/på hver gang, da mange af vo-
res aktiviteter foregår udendørs.   Det er bare sjovere, når man ikke 
fryser. 
Og husk at melde afbud hvis I ikke kan deltage i møderne. Det gør 
det nemmere, at få patruljerne til at fungere, og vi kan tilpasse akti-
viteterne.  
                          Mange spejderhilsner Majbritt & Maria 
 

Program:  
19-20/1 Juniortræf  
24/1 Stjernehimlen  
31/1 Koder  
5/2 Fællesmøde Fastelavn OBS MANDAG  
14/2 Vinterferie Intet spejdermøde  
19-24/2 Kollektiv uge  
21/2 Forberedelse til Divisions Turnering  
26/2 Grupperådsmøde  
28/2 Tænke dag  
7/3 Forberedelse til Divisions Turnering  
14/3 Forberedelse til Divisions Turnering  
17-18/3 Divisions Turnering  
19/3 Fællesmøde OBS MANDAG  
28/3 Påskeferie Intet spejdermøde  
7-8/4 Gruppetur  
11/4 Kend-Naturen-Tur (ude i skoven ved Mette)  
14/4 BUS dag  
18/4 Bål tema  
23/4 Sct Georgs dag  kl 06 ved hytten før skole og arbejde 
27-29/4 PUF kursus 
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Trop 
 

Troppen halvår 2018 
 
08.01: Fælles start  
10.01: En god kammerat 
17.01: En god kammerat  
18.01: Kong Volmer jubilæum 
24.01: En god kammerat 
31.01: En god kammerat 
  
05.02: Fastelavn 
07.02: Klar dig selv  
14.02: Klar dig selv  
19.-24.02: kollektiv uge for junior, blot til orientering. 
21.02: Klar dig selv 
26.02: Grupperådsmøde 
28.02: Tænkedag 
  
04.-10.03: kollektivuge for troppen 
12.-13.03: Rigspolitiet låner hytten til øvelse (fra kl. 12 mandag til kl. 18 tirsdag, i dette tids-
rum må INGEN andre komme i hytten) 
14.03: Stormkøkken 
17.-18.03: Divi 
19.03.: Fællesmøde 
21.03: Stormkøkken 
28.03: Stormkøkken  
 
04.04: Pionering 
07.-08.04: Gruppetur  
11.04: Pionering  
14.04: BUS dag 
18.04: Pionering 
23.04:Sct. Georgsdag  
25.04: Pionering 
 
 
02.05: Bål 
07.05: fællesmøde 
09.05: Bål 
16:05 Mad over bål 
23.05: Kort og kompas 
30.05: Kort og kompas 
06.06: Kort og kompas 
9.-10.06: Stafet for livet 
13.06: Hygge sommerafslutning  
18.06: Sommerafslutning 

Side 8 



 Beretning fra Ea’s PLAN kursus 

 
SØNDAG 
Vi skulle køre cirka 3 timer for at komme til den station hvor vi 
skulle starte. 
Efter de 3 timer som havde sneglet sig af sted ankom vi endelig til stationen. 
Et stykke tid inden vi skulle afsted havde jeg fået en mail der sagde at jeg var i 
gruppe 4, så det var nemt at finde dem jeg skulle være i gruppe med. Vores 
hyrde Mark kaldte os sammen, og her efter lavede vi en navne opråbning. Pal-
le, Mille, Julie, Clara, Anders og Marius, var de 6 andre jeg var i patrulje med. 
Mens vi ventede på den bus der skulle køre os til lejren, legede vi en leg kaldet 
Ninja 
( som egenligt bare gik ud på at ramme hinandens arme ) 
Da bussen kom satte mig og Clara os sammen, men efter som vi ikke sagde no-
get til hinanden HELE turen, blev det meget akavet. 
På lejren skulle vi på “astronauttræning”, hvor vi blev vist rundt af vores hyrde.  
Efter det skulle vi bygge det vi skulle sove i..... en bivuak, hvilket vi ikke var sær-
lig gode til. 
Men vi fik bygget den og sovet. 
MANDAG 
Om mandagen skulle vi bygge et spise bord og grave ud til en bålplads. Da bor-
det var færdigt, lavede Mille en gynge for enden. Palle og Marius havde ud 
over bålpladsen også lavet en bænk, en stol og en båre til at bare brænde. 
Efter alle var færdige med deres lejre skulle vi lave mad til... trommehvirvl 
tak... aliens! Den første ret vi skulle lave, bestod af mini toast, rejer, fløde, løg 
og hvidløg ( det var den ret som gik godt ) 
Den næste ret, bestod af sorte pastaer, kylling og en oste sovs, hvilket vi over 
hoved ikke kunne finde ud af at lave. 
Den sidste ret, bestod af frosne jordbær, sukker og vand. Det var meningen at 
vi skule have lavet det til en slags pastaer, men fordi vi hade hældt for megen 
vand kunne det ikke fryse rigtigt. 
TIRSDAG 
Om tirsdagen vågnede vi klokken lort om natten fordi vores bivuak hade givet 
op, og nu blafrede og larmede af helvede til, og mig som var for træt til at op-
fatte hvad der skete, vendte mig om på siden og sov videre. vi brugte hele da-
gen på “ at rejse rund til forskellige planeter” hvor vi enten skulle hjælpe dem 
der boede der, eller lave noget af det som dem der boede der lavede (fx. to-
temdyr.) 
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Fortsat……… 
 
ONSDAG 
Onsdag var nok den sjoveste dag. Det startede med at vi skulle 
bygge en kæmpe slangebøsse, og skyde aliens ned med mel 
bolde. Mens vi skød faldt vores slangebøsse sammen, hvilket betød at aliensne 
frit kunne tage de knæklys som vi brugte som beskyttelses skjold. Efter frokost 
fik vi af vide at området var inficeret med rumpararsitter, mig og min patrulje 
skulle ind i et escape room, hvor vi skulle gå rundt og klarer opgaver. Bagefter 
skulle vi lave beskyttelses dragter af bobleplast og pakke vores tasker sammen 
samt nogle af de redskaber vi havde fået udleveret. Der efter begav vi os ud af 
lejren. Da vi var kommet lidt væk, fik hver patrulje en kasse med toiletpapir, 
dåsemad, flødeskum, en presenning, pløkker, og reb. Så blev vi ført ud i 
skoven, hvor hver patrulje fik et lille område af skoven. Her skulle vi lave en ny 
bivuak og lave mad i en af de trangia vi skulle tage med. Mens vi lavede 
bivuakken skulle Anders skide, så han to spaden og toiletpapiret og gik. 
Problemet var at han kun gik ti meter væk så vi kunne se hans pandelampe og 
lugte det han lavede. Marius fik øje på lyset fra Anders’ pandelampe, og 
 
 efter som han troede at Anders var gået den anden vej, gik han ind for at tjek-
ke hvad det var.... vi kunne hører ham undskylde mange gange! 
TORSDAG 
Om torsdagen skulle vi pille lejren ned, hvilket var super kedeligt og tog virkelig 
lang tid >: (. Efter det skulle vi ind og spise ( det smagte virkelig godt ). Til des-
sert blev vi alle bedt om at gå uden for, hvor vi fik tildelt en ske hver. Først var 
alle forvirret, indtil vi kom om på den anden side af bygningen. Der lige foran 
os stod et trug, fyldt med regnbue is!!!!!!!!!! Efter alle var færdige med at spise 
is gik vi ind igen hvor alle patruljer fik tildelt tre madrasser som vi så skulle so-
ve på, inden vi skulle i seng så vi filmen Wall-E 
FREDAG 
Om fredagen skulle vi gnatte lejren og pakke de sidste ting sammen. Efter det 
skulle vi bare hjem. 
Det var et virkelig godt plan kursus, hvor jeg fik 6 gode venner, og lærte at blive 
bedre til at bygge en bivuak. 
 

Spejderhilsen Ea 

 
 
. 
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Hej Spejdere i 1. Kong Volmer, Kong Volmer Søtrop og 
Sjølund, DDS 
 
Vi holder Sct. Georgsdag: Mandag d. 23 april 2018 - 
kl. 06 om morgenen ved vores hytte. 
Vi håber, at I kommer og fejrer spejdernes store højtidsdag, sammen med alle 
os andre!  
Vi mødes ved vores flagstang kl. 6 til en lille højtidsstund med gode historier 
og sang (måske har nogen korte bukser på), hvorefter vi spiser lidt morgenmad 
inden vi kører i skole og på arbejde. Forældre er også velkomne!  
 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. Vi kalder dagen for Sct. Georgs-
dag 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 uhy-
re, en drage, der huserede på det frygteligste. 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 ubemærket 
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. 



 

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 
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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