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God jul….god jul…..god jul…... 

 
  

 

Til alle spejdere og  
forældre i Sjølund.  

 I ønskes en rigtig  
glædelig jul og et  

godt nytår. 



Fælles Siden 
26.11: Fælles juleafslutning for alle spejdere med familier foregår 
mandag den 26. november mellem kl. 18 og 20. Vi starter med at 
spise fra vores fælles buffet, hvorefter der er diverse juleboder med 
lysestøbning, juleklip, juledekorationer,  havregrynskugler, bålsjov og 
måske en julesang. 
Medbring: Madkurv med en ret til den fælles buffet, service og 
drikke. Vi har vand og kaffe og materialer til boderne. 

—————- 
7.1. 2019:  
Fælles start /nytårskur for alle spejdere kl. 18 til 20 i hytten  

—————- 
Uge 9: Kollektiv uge trop 
 
Grupperådsmøde 2019 
Vi holder Grupperådsmøde MANDAG d. 18. Februar 2019 kl. 18 til 
20. Grupperådsmødet er vores generalforsamling og den er for alle 
spejdere og forældre. Husk at sætte kryds i 
kalenderen! 
 
 
 
Venlig spejderhilsen  
Gruppestyrelse og Ledelse 
 



Familiespejd 
 

Vi er 5 familiespejdere og vi har haft nogle hyggelige gange siden 
sommerferien, hvor vi blandt andet har lavet kastaniedyr, lavet mad 
over bål, lanterner og meget mere.  
Følg os på Sjølunds facebookside. 
 
Vi tænder som regel op i bålet. 
 
Mødekalenderen: 
24. November - jul/afslutning og risengrød over bål.  
19. Januar - 2019 
2. Februar  
16. Marts ?? 
30. marts—(også gruppetur) 
27. April—måske med overnatning 
25. Maj 
8. eller 22. juni - sommerafslutning—måske stafet for livet.. 
 
Vi har plads til mange flere dejlige børn i alderen 3-5  år, sammen 

med deres forældre. 
 
Husk evt også at deltage i gruppens fælles program, se fælles siden. 
 
Spejderhilsen 
 
Jacob og Jane 



Hej Mikroer og forældre 
Vi har lige været på Mikro Mini Træf 2018, sammen med mikroer og minier fra de andre spejder-
grupper i Svend Gønges Division. Vi var 103 deltager. Vi startede med at flytte ind og spiste derefter 
vores madpakker. Vi befandt os i verdenen med troldmanden fra Oz. Dagen gik med poster, hvor vi 
bland andet sammen med Troldmanden skulle bruge vores sanser og lave trylledrik, sammen med 
de andre fra Oz legede vi udklædning og skuespil, med Fugleskræmslet legede vi naturdomino, hvor 
vi skulle finde bestemte ting i naturen og binde knob. Dorothy havde slået hovedet og vi øvede før-
stehjælp, med Blikmanden havde vi en fantasipost, hvor der blev lavet sjove ting af genbrugsting. Vi 
var med den bande Løve på forhindringsbane og lavede også samarbejdsøvelser. Vi fik frugt og saft 
og havde tid til at lege. Vi havde en dejlig dag. Om aftenen skulle vi alle spise sammen og selv vaske. 
Derefter var der kage til dessert og indendørs lejrbål hvor vi havde underholdning og sang lejerbåls-
sange. Derefter skulle vi børste tænder og i poserne. Ligesom alle var faldet i søvn gik alarmen i 
gang på skolen. Mange blev forskrækkede og enkelte sov blot videre. Næste morgen var skolegår-
den hvid af rimfrost. Vi skyndte os op. Vi spiste morgenmad. Herefter vaskede vi igen selv op, også 
skulle vi pakke vores ting sammen. Om formiddagen skulle vi på legeposter. Vi sluttede af med 
håndmadder og kage i skolegården, hvorefter vi alle blev talt og sluttede af med spejderbroder. Vi 
havde et dejligt træf og glæder os allerede til næste træf.   
Vinteren og mørket er over os. Derfor er det vigtigt, at vi har påklæd-
ning 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 program: 
19/11 Mad til os og fuglene, måske vi kan nå ud i mørket 
med lommelygter 
26/11 Fællesjuleafslutning, se fælles siden 
7/1 Nytårskur, Fælles opstart for alle 
14/1 Vi tager det nye mærke Cirkusartist 
21/1 Vi tager det nye mærke Cirkusartist 
28/1 Appelsinlygter. Varme om vinteren, hvad skal med på møder og ture.  
4/2 Vinterbål 
11/2 Vinterferie – spejderfri 
 

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. 
Der kan forekomme program ændring. Der er planlagt et trumfmøde, i tilfælde af SNE, æn-
dre vi programmet til snemøde med sneaktiviteter. 
Er du forhindret så husk at melde afbud – send en sms. 
Mange spejderhilsner 
Signe, Julie og Christina 



Hej Minier og forældre 
Så nærmer julen sig og vejret bliver koldere 
og mørkere, så husk varmt tøj. 
Det vil også være en god ide at give jeres 
børn hjemmesko med og gerne nogle der 
kan blive i hytten. 
I ønskes en rigtig glædelig jul og et godt nyt-
år. 
Mange spejder hilsner Bo og Lisbeth 
  
 Program:  
 Mandag d.12/11  spejdermøde 
 Mandag d.19/11  spejdermøde 
 Mandag d.26/11  Juleafslutning fælles 
  
 Hele december spejder fri 
  
          Vi starter op igen 
 Mandag d.7/1 2019  fællesmøde 
 Mandag d.14/1  spejdermøde 
 Mandag d.21/1  spejdermøde 
 Mandag d.28/1  spejdermøde   
 

 
 
 
 
 
 

Troppen 
 
Snart rinder året ud, og den 26 november 
har vi fælles juleafslutning, hvor hver familie 
medbringer et ret til den fælles buffet. Der 
vil være forskellige aktivteter i løbet af afte-
nen. 
Husk at vi kan være både ude og inde, det 
betyder at påklædningen til spejdermøderne 
skal være praktisk, og altid i uniform og tør-
klæde. 
 
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 
 
Plan for resten af året incl. Januar 
Ændringer kan forekomme.   
21 november  : Stormkøkken 
26 november  : Fælles juleafslutning 
28 november  : Pakkeleg 
5    december : Førstehjælp 
12  december : Knob 
19  december : Julepynt 
7 Januar           : Nytårskur fælles 
9 Januar           : En god kammerat 
16 Januar         : En god kammerat 
23 Januar         : Førstehjælp 
30 Januar         : Førstehjælp 
 

Kollektiv uge    : Start 24. februar, 
slut 2. marts = Uge 9 



 
Hej Juniorer og forældre 

I øjeblikket arbejder vi tæt sammen med troppen på deres møder fra 19-21 
hver onsdag, da vi pt. Kun er en junior i grenen.  

Vi håber på vi bliver flere inden længe så vi igen kan holde normale møder.  
Det er vores plan at tage dage ud ind imellem hvor vi påtænker at tage forskel-

lige duelighedstegn som er tilpasset juniorgrenen.  
 

OPRÅB TIL ALLE !!!! 
Måske kender i nogen i alderen 10 til 12 år som gerne vil prøve at være spej-
der, så bed dem komme og prøv og være med hos os en onsdag. For at se om 
det er noget for dem. Vi håber meget, at flere vil være med, det gør det hele 

meget sjovere, når man er flere om aktiviteterne.  
 

I januar måned er der juniortræf i weekenden 19-20 januar.  
Program:  

14/11- møde sammen med troppen 
21/11- juniormøde  

26/11- juleafslutning med forældre medbring en ret til buf-
feten. Der vil være gratis juleboder med forskelligt sjov. 

Blandt andet juledekorationer. 
December er jule fri og vi ses igen i januar 

7/1- opstart fællesmøde fra kl. 18-20 
16/1-lær at pakke vores taske til juniortræffet 

Juniortræf 19-20/1 
23/1 møde med troppen 

30/1 junior møde  
Vi ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår, og håber at se 

endnu flere nye spejdere i det nye år hvis ikke før 
 

Spejderhilsner Maria og Majbritt 



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. 42910970 
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   


