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 Indholdsfortegnelse: 

Side 2 

Kære spejdere og forældre 
Så er foråret heldigvis over os og vi glæder os til sov ude dag, stafet for livet og 
sommerlejr. Vi håber at I spejdere vil deltage i vores tilbud og ønsker alle—lidt 
på forskud—en rigtig dejlig sommer. OBS: Vi har brug for nogle gode ben til at 
vandre på Stafetten og det går til et godt formål og feks 2 timers deltagelse er 
også velset og vigtigt for at holdet kan gennemføre. 
 
Spejderhilsen Mette  
 
Næste deadline på Koks: den 20. august 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  
 
 

Maj 
07.05: fællesmøde 
26.05: Sov ude dag for junior/trop sammen med KV og Maria og 
Majbritt, se side 11 
 
Juni 
9.-10.06: Stafet for livet, husk at komme og støtte den gode sag. 
11.06: Vanduge på Ore (Mikro/mini) 
13.06: Vanduge på Ore (Junior/trop) 
18.06: Sommerafslutning for alle spejdere med  familier.  Kl. 18—20  
ved hytten. Medbring en ret til fælles buffet, tæppe til at sidde på,  
og spisegrej . Vi har vand, kaffe og småkager og bålhygge.  
 
29.6 til 3.7: Sommerlejr i Nykøbing for alle (mikro dog kun 29.6—
1.7) 
 
August 
13.08: fælles start med oprykning 
20.08: Deadline på Koks 
 
September 
1.—2. 09: Økseløb 
 
Spejderhilsen Ledere og bestyrelse 
 
PS; se eventuelle ændringer og mere info på hjemmesiden og på fa-
cebook 
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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: 
26. Maj 
9. Juni - sommerafslutning 
Dato for august møde kommer på hjemmeside og facebook senere. 
Derudover er familiespejd velkommen på fælles sommerafslutning, 
fælles møder, sommerlejr, fælles start—altid sammen med en vok-
sen—se fælles program på side 3. 
 
Vi har plads til mange flere dejlige børn i alderen 3-5  år, sammen 
med deres forældre. 
 
Spejderhilsen 
 
Jacob og Jane 
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Mikro og Mini 
 
Kære Mikroer og minier og forældre 

 

Vi havde en dejlig gruppetur i Spejderhytterne i Maribo. Vi havde en 

oplevelsesrig tur ud og hjem. Togbus, lokalbanen og gåturen i dejligt forårsvejr. Gruppeturen 

bød på oplevelser i Leonora Christines fodspor samt på rundtur i Maribo domkirke, hvor vi 

så alt fra kælder til kvist. De modige var med øverst oppe under taget. Vi nød weekenden i 

det mest fantastiske forårsvejr, så vi var ude det meste af tiden. Hjemturen bød også på tog-

påstigning i Orehoved, og det betød at vi faktisk var tidligere hjemme. 

Vi vil hen over foråret og sommeren holde fokus på naturen og spejder ude livet. 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: 

30/4 Vi NaturTjekker bl. a.  liv i vandet og urter der kan spises 

7/5 Vi laver bestikposer og nørkleri og bål - urtesuppe 

14/5 Løb 

21/5 2. pinsedag og spejderfri 

28/5 Mad på bål 

4/6 Skole og spejder fri 

9-10 Stafet for livet 

11/6 Vanduge på Ore strand, vi mødes ved fyret for enden af Badevej 

18/6 Fælles sommerafslutning 

29/6-1/7 Sommerlejr 

 Sommerferie 

13/8 Fælles opstart og oprykning 

20/8 Vi går 5 km 

27/8 Vi forbereder os til Økseløb 

1/9 Økseløb 

Der kan forekomme program ændring. 

 

Husk din spejderkop og tag tøj på der passer til vejret, vi er altid er 

ude, og der vil være aftener hvor vi er ude hele aftenen også når det 

regner.   

Mange spejderhilsner 

Julie, Anette, Lisbeth og Christina 
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  Junior            

Hej Juniorer 

 

Så nærmer sommeren sig, og vejret bliver bedre og bedre. Vi skal 

derfor til og ud og nyde naturen lidt mere. 

 

25/4- sct georgsdags tema- aktiviteter fra aktivitetshæftet 

2/5- mad over trangia-naturen spisekammer 

7/5- fællesmøde obs det er en mandag så vel mødt 

16/5- pionering 

23/5- pionering 

26-27/5- sov ude dag, se anden side 

30/5- vi går pynten rundt 

6/6- vi laver velvære, husk underlag. Vi satser på godt vejr. 

9-10/6- stafet for livet vi holder gang i bålet og går i 24 timer  

13/6– vanduge, vi mødes for enden af Badevej på Ore 

18/6- sommerafslutning for alle med familie. Medbring en ret til bor-

det 

29/6-3/7- sommerlejr Øster Toreby 

13/8-opstart 

20/8 Forberedelse til  Økseløb 

27/8  Forberedelse til Økseløb 

 

Vi håber i alle får en fantastisk sommer og glæder os til at se jer igen 

til opstarten 

 

 

 

Spejder hilsen Maria og Majbritt 
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Trop 
 
Troppen 1 halvår 2018 
 
 
Nu går vi imod de varmere måneder og forhåbentlig bliver det en 
dejlig sommer med mange gode spejderaktivteter. 
Husk at vi deltager på Stafet for livet, så få lavet en tilmelding til vo-
res hold. 
I den næste periode er det Thea som er patruljeleder og Ea som er 
patruljeassistent. 
 
 
Frederik og Ole 
 
 
02.05: Bål 
07.05: fællesmøde 
09.05: Bål 
16:05 Mad over bål 
23.05: Pionering 
30.05: Pionering 
06.06: Pionering 
9.-10.06: Stafet for livet 
13.06: Hygge sommerafslutning  
18.06: Sommerafslutning 
29.06-05.07 Sommerlejr 
13.08 Fælles opstart samt oprykning 
22.08: forberedelser til Økseløb 
29.08: forberedelser til Økseløb 
1.-2.09: Økseløb 
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Sjølund Gruppe, Det Danske Spejderkorps 

 

Referat for grupperådsmødet 26. februar 2018            

           

1. Valg af dirigent og referent. 
Mikkel Kjellberg blev valgt til den første opgave og junior Sara Rasmussen/

Mette Høgh Christiansen blev   
valgt som referenter.  Dirigenten startede med at erklære grupperådsmødet for lovligt varslet.  
  
2. Beretning fra bestyrelsen og ledergruppen.  
Claus Hemmingsen fortalte om et år fyldt med aktiviteter, herunder den store landssommerlejr. 
Claus berettede om stor stolthed over at vi havde haft mulighed for at gøre spejdernes sommerlejr 
så billig og forklarede derved også allerede der det forholdsvis store underskud. Ligesom der har 
været fokus på at få spejderne på kursus. Derudover fortalte Claus også om nedgang i medlemstal-
let og da en stor del af vores budget består af kontingent og kommunalt tilskud, har dette også be-
tydning for vores balance. Ligesom forholdsvis mange penge sendes videre til division og korps.  
Mette fortalte om kollektiv ugerne og henviste derudover til de skriftlige beretninger.   
Beretningerne blev godkendt. 
  
3. Fremlæggelse af regnskab for år 2017 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. 
Grenkonti er nedlagt og alle udgifter betales nu direkte til den leder der har haft udlæg mod bon. 
Underskuddet blev forklaret med den store sommerlejr udgift og dalende medlemstal. Nyt nummer 
på  Mobile pay. 35475 Regnskabet blev godkendt.  
  
4. Behandling af indkomne forslag  
Der var ikke indkommet nogen forslag. 
  
5. Væsentlige beslutninger om gruppen:  
Gruppens udviklingsplan for 2018.  
Grupperådets beslutninger om gruppens udvikling. 
Anden godkendelse af gruppens budget for indeværende år, herunder fastsættelse af kontingent 

som bestyrelsen foreslår ændret (se nedenfor, ideen er at gøre lodseddelsalget til en direk-
te del af kontingentet) - samt første godkendelse af budget 2019. 

Kontingent 2017: 
840 kr. (540 kr. for familiespejd) som betales i 2 rater. Mindste kontingent indbetaling er under 

alle omstændigheder kr. 75. 
Ny kontingent inklusive lodseddelsalg 2018: 

1100 kr. (800 kr. for familiespejd) som betales i 2 rater. Forældre til spejdere kan ved at accepte-
re deltagelse i salg af lodsedler, opnå en rabat på årskontingentet på kr. 250 som fratrækkes 
på 2. kontingent rate. Det er en forudsætning for opnåelse af rabat, at man påtager sig at 
sælge et antal lodsedler (15-20 stk pr. spejder), og at pengene afregnes i løbet af 4 uger fra 
salgsstart. Såfremt man returnerer usolgte lodsedler, er man ikke berettiget til kontingent-
rabatten. Mindste kontingent indbetaling er under alle omstændigheder kr. 75.   

 
Udviklingsplan og budget med kontingentændring blev godkendt. Der var spørgsmål til hvem der 
styrer ændringen og det gør kassereren.  
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 6. Fastsættelse af antallet af bestyrelsesmedlemmer under hensyntagen til § 
14.5. Bestyrelsen foreslår, at vi følger korpsets minimums tal for bestyrelses -
antal på 6 personer.  Dvs.: formand, kasserer, 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. Claus blev genvalgt. 
Kasserer Michael Rasmussen er valgt i 2017.  
Mikkel Kjellberg er valgt i 2017.  
Christian Rasmussen er valgt i 2017. 
 Ledere/Unge:  
Majbritt Olsen er valgt i 2016. Majbritt blev genvalgt. 
Ole Hadsbjerg er valgt i 2017. 
Mette Høgh Christiansen er valgt i 2016. Mette blev genvalgt.  
 
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, Christian Rasmussen, Majbritt Olsen, 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 den store sommerlejr i Sønderborg med deltagelse af os sammen med Præstø 
DDS, FDF Ørslev og en gruppe fra henholdsvis Mexico og England. 80 spejdere på en lille og meget 
hurtig meget våd plads sammen med en masse andre spejdere. En fantastisk sommerlejr.    
     
12. Evt.   
Pia fra Divisionen berettede om nye strukturer i divisionsledelsen med workshop den 15.3. for at 
etablere nye arbejdsgrupper. Divisionsrådsmøde den 21.4 og der skal som minimum findes 2 nye 
medlemmer til ledelsen, gerne unge. Divisionsturnering den 17.-18.3 i Næstved, priser er som an-
nonceret i indbydelsen (Pia rettede sin orientering om priser i mail dagen efter grupperådsmø-
det).  I kommende weekend er der I-Scout for alle ledere og seniorer i divisionen og Sjølund delta-
ger også. Medlemstal svinger mange steder, samlet set på landsplan stiger vi heldigvis. Vores ud-
viklingsplan fik ros!   
Claus takkede alle ledere for deres indsats og uddelte gaveposer og Michael takkede revisoren. 
 
Vordingborg den 27. februar 2018 
 
Dirigent Mikkel Kjellberg                                                                      Formand Claus Hemmingsen 
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Sommerlejr for Sjølund gruppe 

29/6- 3/7-2018 

 
Tema: Middelalder og leg med blandt andet Uld. 

 

Hej alle i Sjølund gruppe, så er det ved og være tid til at vi skal tilmelde os årets sommerlejr, 

som i år kommer til at foregå tæt på Nykøbing F. vi skal bo ved KFUM hytten i Ø. Toreby, 

som ligger lige ovre på den anden side af sundet. Adressen er Engmose gruppe, Linde Alle 

34, Ø. Toreby, 4800 Nykøbing F. 

Sommerlejren er i år for alle i gruppen lige fra familiespejd til klan. Dog er turens længde 

forskellig alt efter alder, og det samme gælder for prisen på turen. 

Familie spejd er fra 30/6 kl. 09.00 til 1/7 kl. 17.00 og prisen kommer til at blive 225 kr. for 

en hel familie af 4, ved 2 er prisen 135 kr. + indgang til centeret max 400 kr. 

Mikroer og Minier er fra 29/6-18 til 1/7 kl.17.00 og prisen kommer til at blive 270 kr. 

Juniorer fra 29/6 til 3/7 15.00 og prisen kommer til at blive 420 kr. 

Trop, og Klan fra 29/6 til 5/7 kl.11.00 og prisen kommer til at blive 580 kr. 

Vi mødes klokken 18 ved hytten i Toreby 

Trop og Klan skal være der lidt længere, da de den 3/7 selv skal gå hjem, der vil være stop i 

Sakskøbing og på Bogø, hvor spejderne gerne vil hentes den 5/7. 

Søndag den 1/7 skal vi en tur i Middelaldercenteret, og Mikro og Mini vil godt afhentes her 

kl. 17.00 

Juniorerne vil godt afhentes den 3/7 kl. 15.00 

 

Medbring: Madpakke og drikke til aftensmad fredag, drikkedunk, lille turtaske, uniform med 

lommeorden, sovepose, underlag, sovedyr, nattøj, toiletsager, spisegrej (tallerkener, krus, 

bestik og viskestykke) rent tøj til sommer og til kulde, samt varmt og regn/vindtæt udetøj og 

fodtøj, solhat, evt. medicin afleveres med lægevejledning til leder, sundhedskort, hvid trøje 

eller andet-til at lave tryk på. Husk navn på jeres ting! 

Tilmelding senest 1/6-2018 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------- 

Jeg skal selvfølgelig med og vil ikke gå glip af alt det sjov vi skal have 

__________________ 

Jeg kan desværre ikke deltage______________________ 

 

Familiespejd :vi deltager en familie med ______________ personer 

Familiespejd: vi kan desværre ikke deltage___________ 

 

Jeg betaler samtidig kr.…………..til leder /eller mobilepay 
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Sov ude dag 
 

Hej Junior og trop 
 

Lørdag den 26. maj er SOV UDE DAG og vi invite-
rer hermed vores juniorer og tropspiger til at 
komme kl. 16 ved hytten. Så hygger vi os med 
madlavning, bål og hygge og sover i telt. Vi slutter 
næste dag kl. 10 samme sted. 
 
Tilmelding senest den 23. maj til din leder sam-
men med 50 kr. for aftens og morgenmad! 
 
Hilsen Maria og Majbritt 
 
PS: Vi tror også Kong Volmer kommer, ses vi? 



 

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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