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 Indholdsfortegnelse: 

Side 2 

Kære spejdere og forældre 
Når vi tager på ture, så øver vi os på at være sammen i alle døgnets timer. 
Sammen om hverdagens gøremål, sammen om at spise, sove, vaske op mm. På 
lejrture: ved at save brænde, tænde bål, lave mad, mm.  Vi er sammen om at 
tåle vind og vejr og sammen om indimellem at synes noget er svært og noget 
er sjovt. Når vi tager på weekendture, arrangementer, så øver vi os på at være 
væk hjemmefra og set i den kontekst er det vigtigt at deltage på turene for feks 
at kunne overskue en hel sommerlejr.  Det giver god øvelse. 
Spejderhilsen Mette  
 
Næste deadline på Koks: den 5. november 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  
 
 

 
 

September 
10.09: Fælles møde for alle spejdere i Sjølund 
26.09: Arrangement for nye juniorer 
 
Oktober 
01.10: Fælles møde for os alle 
06.10: Natløb for troppen 
 
November 
05.11: Deadline med program januar ultimo 
26.11: Juleafslutning: fælles juleafslutning for alle spejdere 
og deres familier med diverse juleboder ml. kl. 18 og 20. 
Medbring mad til fælles buffet og spisegrej. Vi har kaffe og 
saft og småkager. 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 

Her er der mulighed for at få nogle sjove, lærerige og 
hyggelige timer. Det er for børn i alderen 3-5 år ifølge 
med ihvertfald 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, en lørdag i hver måned:  

29. september 2018 

27. oktober 2018 

24. november 2018 

26. november er en mandag, hvor der er fælles juleafslutning for he-
le gruppen. Tjek ændringer på facebook 

Mødekalenderen: 
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  
Hej Mikroer og forældre 
Så er vi i gang igen efter en dejlig sommer med en fantastisk sommerlejr 
ved Sundgruppen, Nykøbing F. Vi nød lejren og det at sove i telt, lave ak-
tiviteter og lege og se flagermus og så bød denne sommer på alternativ 
lejrbål da der var bål forbud. Vi sluttede lejren med en dag i Middelalder-
centeret, et fantastisk sted. 
Vi startede med oprykning, hvor vi tog afsked med 8 mikroer og sagde velkommen til en, 
men allerede nu er der startet yderligere en, og vi glæder os til at blive flere. 
Økseløbet son stod i Svendgønges tegn var som altid en dejlig dag fyldt med spejder udfor-
dringer. Patruljen Bjørnene gjorde deres bedst og havde en fantastisk dag. 
Vi har Signe tilbage fra Spejderefterskolen i Brejning. Og Anette holder spejderpause.  
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. Overnatningen i egen hytte er også træning i at være på 
tur med overnatning, hvilket gør sig gældende nå vi skal på årets mikro mini træf som i år 
afholdes ved Vintersbølle skole. 
Vi tager sundhedsmærke hen over hele året. På vores møder vil vi holder fast i sundhed. Vi 
spiser sundt (dog viste det sig at der var chokolade i guldmønterne!) eller har aktivitet hvor 
vi får pulsen opJ Vi kan ikke lade være…  
Program for mikroer: 
3/9 Naturen kalder – kan vi finde efteråret? 

10/9 Fællesmøde 

17/9 Vi klarer os selv, tænder ild og laver bål 

24/9 Træner i at klarer os selv 

1/10 Fællesmøde 

8/10 Vi går ud og planlægger overnatning i hytten og leger demokrati 

12-13/10 Overnatning i vores hytte, hvor vi klarer os selv 

15/10 Efterårsferie 

22/10 Knytte - flette - binde 

27-28/10 Mikro-mini træf 

29/10 Bål - Halloween 

5/11 Surprice – Klanen planlægger vores møde 

12/11 Sundhedsmærke 

19/11 Mad til os og fuglene, måske vi kan nå ud i mørket med lomme-
lygter 
26/11 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 Signe, Julie og Christina 
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Mini 

 

Hej Minier og Forældre 
Så kom der gang i minigrenen igen , vi har fået 8 dejlige mikroer ryk-
ket op i minigrenen. 
Vi glæder os til at lære dem en masse ting, knivbevis,bål tænding og 
patruljearbejde. 
 
Spejder hilsen Bo og Lisbeth 
 
 
Mandag  d.3/9   spejdermøde 
Mandag  d.10/9  fællesmøde 
Mandag  d.17/9  spejdermøde 
Mandag  d.24/9  spejdermøde 
Mandag  d.1/10  fællesmøde 
Mandag  d.8/10  spejdermøde 
Mandag  d.15/10 EFTERÅRSFERIE 
Mandag  d.22/10 spejdermøde 
Lørdag   d.27/10  Mikro/mini træf 
Mandag  d.29/10 spejdermøde 
Mandag  d.5/11   spejdermøde 
Mandag  d.12/11 spejdermøde  
Mandag  d.19/11 spejdermøde  
Mandag d. 26/11 fælles juleafslutning 
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Invitation til Åbent hus  

arrangement 
Kom og prøv at være spejder for en dag/aften 

Der er i øjeblikket kæmpe stort fokus på at børn ikke kommer nok ud i naturen, 
og derfor giver vi jer nu en mulighed for at komme og deltage i lidt aktiviteter i 
naturen.  
Er du pige imellem 10 og 12 år. Og har du lyst til at prøve dine grænser af, og se 
om spejder måske er noget for dig.  Så kom og tag gerne en af dine venner 
med.  

Kom og prøv at være spejder Onsdag den 26 September fra 17 til 20, kan du 
først komme klokken 18 så er dette også okay, der vil være plads til at springe 

ind undervejs i aktiviteterne.  
Sted: i Den røde hytte ved Valdal, Sjølund Gruppe DDS. Vi bor overfor hotel 

kong Valdemar. Adresse: Karolinegangen 9, 4760 Vordingborg 
I disse 3 timer, vil vi smage lidt på det der er sjovt og udfordrende ved at væ-
re spejder. Vi vil introducere dig til at vi vil lave aktiviteter, som er sjove og 
anderledes, vi vil prøve at overskride nogen af de grænser som man måske 
kan have, vi vil udfordre dig på din viden, og lærer dig nye ting. Vise dig at vi 
laver andet end bål, og følger gamle damer over vejen. Lyder dette spænde-
ne så kom og hver med.  
Ved indmeldelse inden ultimo oktober vil vi have et godt tilbud, ud over et 
gratis tørklæde. I kan høre mere om dette ved åbent hus arrangementet. 
Her lidt bonusinput til hvad der gør spejder sjovt, og hvorfor det er en god ide 
at deltage i dette. 
Som spejder er der plads til alle, også selvom man ikke føler at man har et rig-
tigt tilhørssted, du vil møde mennesker fra andre steder i verden og også skabe 
en masse nye venskaber både på tværs af landet og grænser verden over. Som 

spejder lære man også at kunne klare sig selv, hvilket også gør at du lære at 
kunne give en ekstra hjælpende hånd derhjemme. Du vil få oplevelser som in-
gen andre får lov at opleve, oplevelser du vil huske og kunne fortælle videre til 
andre. Du får lov til at lave alt det skøre. Og som spejder så kan man tage en 
hel masse seje mærker som også er sjove: Måske har du allerede hørt om 24 

timer i soveposen, tørklædemærket, sheltermærket.  
Og der findes mange mange flere. 

 
Vi håber at se mange af jer  

Spejderhilsen Majbrit Olsen; tlf 29 92 50 72 og Maria Nielsen; tlf 28 91 11 99 
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TROP 
 
Troppen 
 
Så er vi startet op igen efter sommerferie, og troppen er ble-
vet beriget med flere spejdere efter oprykningen. Der er blevet lagt plan for 
spejdermøderne, som både kan være ude og inde, det betyder at påklædnin-
gen til spejdermøderne skal være praktisk, og altid i uniform og tørklæde. 
 
Spejdermøder er onsdag fra 19-21, hvis intet andet er aftalt og der er også 
spejdermøde på en onsdag hvis der har været fællesmøde om mandagen. 
 
Frederik og Ole 
 
 
Halvårs plan 
 
12 september: Planlægning af sheltertur 
19 september: Økse/sav bevis 
22 september: Sheltertur 
26 september: Åbenthus arrangement 
1   oktober      : Fællesmøde 18-20 
3   oktober      : Optakt til natløb 
6   oktober      : Natløb 
10 oktober      : Kort/kompas 
Uge 42             : Plankursus 
24 oktober      : Pioner 
31 oktober      : En god kammerat 
7  november   : Stormkøkken 
14 november  : En god kammerat 
21 november  : Stormkøkken 
26 november  : Fælles juleafslutning 
28 november  : Pakkeleg 
5    december : Føstehjælp 
12  december : Knob 
19  december : Julepynt 
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 Nyt fra Formanden 
 
 

Data Sikkerhed 
I forbindelse med de nye regler vedr. datasikkerhed der trådte i kraft 
i slutningen af Maj, er der naturligvis også udarbejdet retningslinjer 
for behandling af persondata i Sjølund gruppe. 
Der er fra bestyrelsens side af udarbejdet dokumentation for dette, 

som er offentliggjort på vores hjemmeside. Det kan findes under 

punktet ”Om Gruppen”->”Data Sikkerhed” 

Det kan ligeledes læses i hytten hvor der er en fysisk kopi. 

 

 

 

 

 

Sammensætning af Bestyrelsen 

Vores nuværende kasserer Michael, har netop meddelt at han øn-

sker at stoppe som kasserer ved udløb af denne periode han er valgt 

for. Vi skal derfor finde en ny kasserer som skal vælges ved næste 

grupperådsmøde i starten af 2019. Vi er heldigvis informeret i god 

tid så vi har god tid til af finde en ny til posten. Michael har doku-

menteret alle processer han har arbejdet med de seneste år og har 

lovet at være med til en grundig overlevering. 

Lyder opgaven interessant og som noget du, eller en du kender, må-

ske kunne have mod på at prøve kræfter med, vil vi meget gerne hø-

rer fra dig, så vi kan få en snak om opgaverne og du kan se nærmere 

på det. Formand Claus eller Kasserer Michael kan kontaktes for mere 

information. 
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Lege fra DDS siden: 

 

MINI: Affaldssorteringsstafet 
Materialer: Usorteret rent skrald og affaldskasser 

Tid: 15-30 minutter 

Regler: Del spejderne op i to hold. Giv hvert hold en bunke usorteret, 

rent skrald. 

Det gælder så for holdene om først at sortere deres skrald. Opdelingen kan f.eks. være 

papir, pap, metal, plastik, glas etc. 

Tip: I kan også gøre det sådan, at når holdet har sorteret deres skrald skal de bygge no-

get ud af det, så jo hurtigere man er til at sortere, jo længere tid har man til at bygge.  

 

 

JUNIOR: Angolansk bro-bro-brille 
Materialer: Ingenting 

Tid: 15 minutter 

Regler: Spejderne er delt i to hold, som trækker tov. Der er bare ikke noget tov.  

I stedet tager de forreste i rækken fat i hinandens hænder og holder godt fast, mens de 

to hold trækker i hver sin retning med armene rundt om hinandens maver. 

Det hold, der falder først, har tabt. 

 

 

TROP: Amerikansk Tørklæde 
Materialer: Ingenting 

Tid: 15-30 minutter 

Regler: Man er delt op i to hold. Man laver to baglinjer. Hvert hold har sin linje.  

Nu finder holdet ud af hvem, der skal gemme tørklædet på kroppen og derefter løbe 

mod modstanderens baglinje med tørklædet. 

Får modstanderen fat i tørklædet er det deres tur til at score. Er tørklædet lagt bag linjen 

har holdet scoret, og det er nu det andet holds tur. 
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Gode ideer mod-
tages: 
 hvor skal vi hen på sommer-

lejr i 2019? 
 Hvor skal vi hen på gruppe-

tur i 2019? 
 Og med hvilket tema? 
 Har I nye ideer til juleafslut-

ningen? 
 Har nogen lyst til at gøre lidt 

rent i hytten? 
 Gode ideer til tænkedagen? 
 Kom blot frem med de gode 

ideer til mette@nyraad.net 



 

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 
Julie Præstegaard 
Signe Christensen 
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 44,  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, Københavnsvej 44, 4760 tlf. 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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