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 Indholdsfortegnelse: 

Side 2 

 
Kære spejdere og forældre 
Velkommen retur og rigtig godt nytår til jer alle! 
Et nyt spændende spejderår står for døren og vi starter med nytårskur og tryl-
lekunstner. I februar holder vi grupperådsmøde, hvor det er vigtigt for os alle 
at deltage. Og sidste weekend i marts er der vores årlige gruppetur hvor vi og-
så regner med jer alle. Og så er der møder og ture i grenene, så der er masser 
at tage fat på, godt nyt spejder år! 
Spejderhilsen Mette  
 
Næste deadline på Koks: den 25.04 2019 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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OBS: Vi MÅ IKKE MERE 
bruge vejen ”VALDAL”, 
grusvejen ned til hyt-
ten, da den er privat.  
OBS: Så alle i bil bedes 
køre til den store parke-
ringsplads  oppe foran 
hytten!!! 
 
HUSK—OBS– HUSK 



 

Fælles Siden  
 
 

 

2019 - første halvårs foreløbige fælles program: 
07.01: fællesmøde med nytårskur og deadline på Koks 
 
04.02: fællesmøde for alle i gruppen kl. 18  - 20 
18.02: grupperådsmøde kl. 18—20 ( gruppens generalforsamling, 
vigtig, kom, der udsendes indkaldelse på mail. Tjek, tjek, tjek) 
Uge 9: kollektiv uge for troppen 
 
04.03: Fællesmøde, fastelavn er tema, så kom udklædt! Og husk 20 kr.  

09.03: I-scout for ledere 
30.-31.03: Gruppetur til Ørslev 
 
01 - 02.04: Rigspolitiet låner hytten—INGEN andre må gå ind!!! 
23.04: Sct. Georgsdag kl. 06 om morgenen, se side 14 
25.04: deadline på Koks 
 
25.05: Sov ude dag/weekend  
17.06: Sommermøde for alle spejdere med forældre 
 
Spejderhilsen Ledere og bestyrelse 
 
PS; se eventuelle ændringer og mere info på hjemmesiden  
og på facebook 
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FAMILIESPEJD 
Nu er året 2019 startet og vi glæder os til at være sammen 
med jer. Hvis I kender en god ven som måske vil synes at det 
kunne være sjovt at være spejder, så tag endelig vennen med. 
Der er plads til mange flere spejdere i alderen 3-5 år.  
 
Datoer 2019: 
19. januar - opstart efter julen 
2. februar  
16. marts 
30-31. marts - gruppetur med overnatning hvis man vil 
27. april 
11. maj - divisionsturnering 
25. maj - sov ude dag 
8. juni - sommerafslutning  
 
Husk at der er mulighed for også at deltage i fællesmøderne fra kl. 18-20; dato-
er for dem: 
4. februar 
4. marts 
23. april –kl. 6 om morgenen 
17. juni - sommerafslutning med fælles spisning 
12. august - opstart efter sommerferien.   
 
Derudover er der grupperådsmøde den 18. februar fra 18-20 i hytten. Her er 
det bare 1 forældre der skal deltage. Her bliver der fortalt om året og der væl-
ges bestyrelse. 
 
Spejderhilsner 
Jacob og Jane 
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Mikro  
Hej Mikroer og forældre 
 
Vinteren over os. Derfor er det vigtigt, at vi har påklædning til 
at være ude. Vi kan sagtens være ude en hel aften. 
 
Vinter forårs program: 
21/1 Vi tager det nye mærke Cirkusartist 
28/1 Appelsinlygter og lygtefanger – Husk lommerlygter – Sang, Leg og Drama 
4/2 Fællesmøde 
11/2 Vinterferie – spejderfri 
18/2 Grupperådsmøde – tag dineforældre med 
25/2 Tænkedag, tag 2 kr. med pr. spejderår – Vi skal være ude 
4/3 Fastelavn – kom udklædt, fællesmøde 
11/3 Vi maler bestikposer - Førstehjælp 
18/3  Førstehjælp 
25/3 Fællesmøde 
30-31/3 Gruppetur 
1/4 Hulebyggeri 
8/4 Vi går ud og kigger - Er foråret på vej?  
15/4 Påskeferie - spejderfri 
22/4  Påskedag - spejderfri 
23/4 Sct. Georgsdag, vi mødes ved hytten kl. 06.00 
29/4 Bål - Hulebyggeri 
 

Der kan forekomme program ændring. Der er planlagt et trumfmøde, i tilfælde 
af SNE, ændre vi programmet til snemøde med sneaktiviteter. 
 
Hav altid en spejderkop med til drikkelse og tag inde-sko med, da det kan være 
fodkoldt i hytten. 
 
Er du forhindret så husk at melde afbud – send en sms. 
 

Mange spejderhilsner 
Signe, Julie og Christina 
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Mini 

Hej Minier og Miniforældre 
 Et nyt år er kommet , håber at alle er kommet godt ind i det. 
 Vi har fået en ny medhjælper hos os og han hedder Anders. 
 Anders er 23 år og arbejder i Kvickly i Vordingborg og så er han i øvrigt min 
søn. 
 Håber at vi får et godt samarbejde. 
  
 Hilsen Bo , Anders og Lisbeth 
  
  
Program:  
Mandag d.4/2   fælles møde 
Mandag d.11/2 Vinterferie 
Mandag d.18/2 Grupperådsmøde 
Mandag d 25/2 spejdermøde ude dag ( husk varmt tøj) 
  
Mandag d.4/3   Fastelavns møde ( husk at være klædt ud) 
Mandag d.11/3 Spejdermøde 
Mandag d.18/3 Spejdermøde 
Mandag d.25/3 Spejdermøde 
  
Lørdag d.30/3 til Søndag d.31/3 Gruppetur 
  
Mandag d.1/4 Spejdermøde ude af hytten ( politiet låner hytten) 
Mandag d.8/4 Spejdermøde 
Mandag d.15/4 Påskeferie 
Mandag d.22/4 Påskeferie 
  
Tirsdag d.23/4 Sct Georgsdag, vi mødes 
kl.6.00 om morgenen 
Mandag d.29/4Spejdermøde 
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Hej Juniorer og forældre 

VI arbejder fortsat stadig tæt sammen med troppen på deres 
møder fra 19-21 hver onsdag, da vi pt. kun er en junior i gre-
nen.  
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. Her i januar skal vi blandt 
andet tage knivbevis i forbindelse med juniortræffet.  
Det er også planen at vi engang imellem vil skulle have møder med andre 
grupper i vores nærmiljø. I hører nærmere hen af vejen.  

 

VI HAR STADIG ET STORT 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.  
Program: 

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

Juniortræf 19-20/1 vi mødes ved hytten kl. 9.15 
23/1 møde med troppen 

30/1 junior møde 
4/2 fællesmøde 
13/2 vinterferie 

18/2 grupperådsmøde 
20/2 møde med troppen 

27/2 juniormøde evt. sammen med andre 
4/3 fastelavn fællesmøde 
13/3 møde med troppen 
20/3 møde med troppen 

27/ 3 juniormøde 
30-31/ 3 gruppetur tema Pippi langstrømpe 

3/4 juniormøde 
10/4 møde med troppen 

17/4 påskeferie 
23/4 Sct. Georgsdag kl. 6 om morgenen 

24/4 møde med troppen 
Vi håber at se en masse nye snart, og ellers er vi glade for at kunne samarbej-

de med troppen imens.   
spejderhilsner Maria og Majbritt 
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TROP 
 
Så er vi klar igen, og kalenderen siger 2019, og det betyder at et nyt år er 
startet, og vi glæder os til hvad det kan bringe. 
Kollektiv uge er i uge 9, indbydelse med praktiske oplysninger vil I snart 
modtage. 
Husk at vi kan være både ude og inde, det betyder at påklædningen 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. 
Fællesmøder er fra 18-20 
 
Frederik og Ole 
 
 
Plan for foråret 2019, Ændringer kan forekomme:   
7 Januar           : Nytårskur fælles 
9 Januar           : En god kammerat 
16 Januar         : En god kammerat 
23 Januar         : Rednings øvelse 
30 Januar         : Førstehjælp 
4 Februar         : Fællesmøde 
6 Februar         : Førstehjælp 
Uge 7                : Vinterferie 
18 Februar       : Grupperådsmøde 
20 Februar       : Dumt, sjovt & farligt 
24 Februar til 2 Marts : Kollektiv uge 
4 Marts             : Fællesmøde 
6 Marts             : Dumt, sjovt & farligt 
13 Marts           : Dumt, sjovt & farligt 
20 Marts           : Dumt, sjovt & farligt 
27 Marts           : Dumt, sjovt & farligt 
30-31 Marts     : Gruppetur 
3 April               : Dumt, sjovt & farligt 
10 April             : Pionering 
23 April             : Sct Georgs Dag kl. 6 om morgenen 
24 April             : Pionering 
1 Maj                 : Pionering 
8 Maj                 : Pionering 
15 Maj               : Byløb 
22 Maj               : Byløb 
25 Maj               : Sov ude dag 
29 Maj               : Mad på bål 
5 Juni                 : Mad på bål 
12 Juni               : Ikke planlagt 
17 Juni               : Fælles sommerafslutning 
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 OBS 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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På Højt Plan 
Jeg var På Højt Plan, der i år handlede om at vi skulle hjælpe Dracula og 
Draculine med at få gæster på deres monster hotel igen. Det forgik i Sil-
keborg. 
Filippa og jeg tog toget sammen. Da vi skulle af, nåede vi lige akkurat ik-
ke ud, og kørte helt til Århus. Der var også to andre piger der ikke nået 
ud. Vi kom heldigvis tilbage til den rigtige station. 
Da vi kom til der, hvor vi skulle være hele ugen, fik vi en puslespilsbrik hver, og så skulle vi 
samle det, så det dannede en eller to personer. Sådan fandt vi vores patruljer og patrulje-
vejleder. 
Da vi fik vores lejrplads, skulle vi bygge spisebord, grave bålsted og grave fedtfælde. 
Min patrulje bestod af nogle der hed Signe, Mia, Heidi, Mads og Alexander. Vores patrulje-
vejledere hed Kamilla og Philip. 
Hver morgen blev vi vækket med musik og så var det bare ud af teltet. Når alle var ude af 
teltene, skulle vi danse morgendans. De fleste morgener var det stadig mørkt. 
Vi havde flaghejsning hver dag. Vi havde også blå time hver dag, men min patrulje kaldte 
det grøn time, fordi vi var grøn patrulje og vores vejleder Kamilla var grøn spejder. 
Der var en sang, der blev sat på hver gang vi skulle samles. Nu kan hele min patrulje 
”Spejlblank”, fordi vi hørte den hver gang vi skulle samles. 

Der kom et par gæster, som vi skulle gøre noget for, vi skulle fx bygge et tivoli, lave magiske 
briller og planlægge en romantisk måneskinstur. 
Den sidste hele dag kom en anmelder til hotellet, nogle skulle pynte op, andre lave mad og 
de sidste skulle lave underholdning, for at imponere anmelderen (han hed Humør-Harald). 
Desværre var Filippa taget hjem om mandagen, så jeg havde ikke hende at følges med 
hjem, men heldigvis havde jeg fået nogle nye spejdervenner, og Silje jeg mødte sidste år på 
PUF, var der også. Så vi var et par stykker, der skulle med toget hjem. 
Jeg mødte min veninde fra PUF igen. Hvem mon jeg møder på næste Plan, måske Silje igen, 
nogle af mine ny venner eller måske bare nogle jeg ikke kender endnu? Jeg glæder mig alle-
rede. 
 

Små, men sjove ting, der skete henad ugen  

Min patrulje gav vores vejleder kælenavne Philip hed Grav Phille og Kamilla som allerrede 
havde et kælenavn, som var Pomfrit, kom til at hedde Fritte. 
Fritte sang spejlblank som godnat sang for os. 
Min patrulje lavede underholdning til festen, hvor anmelderen var der. Vi lavede en sketch, 
som handlede om alt, hvad der var sket på ugen. 
 

Med spejderhilsen 
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Ea Hemmingsen— PLAN beretning 
 
PLAN 1 
Vi ankom på Gelsted station, hvor vi legede nogle forskellige 
lege. 
Bagefter blev vi delt ind i patruljer, med cirkus navne. Jeg var en fakir. 
Så skulle vi gå 5 km til lejrpladsen (med oppakning, hvilket jeg ikke havde pak-
ket til) Da vi kom til lejrpladsen fik vi udleveret to telte, et til oppakning og et 
til at sove i. 
To fra patruljen skulle grave bålplads og de andre skulle sætte telte op. Jeg 
skulle grave bålplads. 
Næste dag skulle vi lave et fælles spisebord med vores body patrulje. Eller den 
ene halvdel skulle, den anden halvdel (det var mig og to andre) skulle lave et 
banner. Om aftenen var der nogle poster. 
Om tirsdagen skulle vi på 30 kilometers heik med oppakning. Jeg endte med at 
gå kold og da vi ringede til nød-nummeret, sagde de voksne at der var under 1 
km tilbage (vi endte med at gå ca. 2 km) og at en enten skulle tage min taske, 
eller vi skulle dele mine ting ud. En af drengene fra vores body patrulje tog 
min taske, fordi han ikke havde tålmodighed til at vi skulle bruge tid på at dele 
mine ting ud. 
Dagen efter skulle vi nå tilbage til lejren inden kl. 9 og vi skulle gå hjem. 
Næste dag skulle vi på et løb hvor vi fik en ting. De forskellige poster ville kun 
tage imod os, hvis vi havde en bestemt ting. 
Man fik op til ti mysty-dollars på hver post, for at kunne komme til en ny post, 
skulle man bytte ting med de andre patruljer. Vi vandt med 120 mysty-dollars. 
Om fredagen skulle vi finde på  vores eget cirkus show, som vi skulle optræde 
med om aftenen. Efter det så  vi Cirkus sort (det var fedt), bagefter var der 
fest. 
Lørdag var sidste dag, hvor vi skulle gå  5 km igen tilbage til stationen. 
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PLAN dagbog fra KIRA  
 
Søndag 
 
Søndag morgen stod jeg tidligt op for at tage toget til Rye station. Jeg sad og ventede næ-
sten en time før lederne kom, og da de var kommet, fik vi patruljerne at vide. Vi var 6 til 7 
personer i patruljen. Vi havde hver fået et stykke af et billede af vores vejleder, hendes 
navn var Natalie, eller grøn mor til syv, eller bare mor som vi endte med at kalde hende.  
Da alle havde fået deres grupper at vide, begyndte gåturen mod Plan Ryekol, vi gik i alt 5 
km med poster. Men da vi kom frem, fik vi besked på at gå ind i et telt, hvor man skulle 
trykke på en knap for at komme ind i spillet, og inden de andre overhovedet var inde i teltet 
havde jeg allerede trykket på den lysende røde knap. Der kom en masse jungle lyde ud af 
kassen, men der var ikke kun lyde der kom også skeletter frem og hev os ud på den anden 
side. Og lige der kom vi ind i Jumanji’s verden. Vi begyndte selvfølgelig at bygge vores lejr-
plads resten af dagen. Også selvom vi havde problemer med maden som røg på jorden. 
 
Mandag 
 
Om mandagen lavede vi ikke så meget, vi byggede kun vores lejrplads færdig, og rendte 
rundt på nogle forskellige poster. Hvorefter vi legede amerikansk bulldog, som var en leg 
der handlede om, at dem der var fangere skulle løfte dem der løb og sige amerikansk bull-
dog, og så lavede vi mad. 
 
Tirsdag 
 
Vi var ude på nogle flere poster end dagen før. Og da vi var færdige på posterne, skulle vi 
lave mad med et handikap. Vi fik køkkenredskaberne tapet fast til kroppen. Det var en me-
get interessant oplevelse. Og så skulle vi ud på et langt nat løb, så vi sov næsten ikke, kun 
en time. 
 
Onsdag 
 
Onsdag var den sjoveste dag. Jeg troede til at starte med, at det ville blive kedeligt, fordi vi 
skulle på heik. Men det endte med, at ved anden post for vi vild i en stor skov. Her endte 
det med, at vi rutsjede ned af en kæmpe bakke med blade, forfulgt med at vi blev forskræk-
ket af et rådyr. Men da det hoppede væk, fandt vi vejen tilbage til stien. 
Vi endte heiken med at komme sidst i mål, fordi jeg var vredet om på mit ben til natløbet, 
så jeg haltede hele vejen i mål. Også selv om vi kun havde en time til at gå et godt stykke.  
Da vi ankom til svømmehallen, begyndte vi at spise mad. Efterhånden kom de andre ud fra 
svømmehallen, og så begyndte de også at spise, og en halv time kom der en bus og kørte os 
næsten tilbage. Her sov vi i bivuaker i patruljerne. 
 
 
Fortsættes næste side…. 
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 PLAN beretning fra KIRA, fortsat…... 
 
Torsdag 
 
Torsdag morgen vågnede jeg ved, at mit liggeunderlag var blevet vådt da det havde regnet, 
men da alle var stået op, fik vi en besked om at der var dødelige myg indover Plan Ryekol, 
så vi skulle bygge en parasol efter en video, men vores patrulje endte med selv at finde på 
en måde at lave den på, og alligevel endte vi med at være de første der kom tilbage. 
Lige før vi ankom fik vi at vide, at vi skulle gå ind i vores telt, fordi der var nogen der havde 
haft snus med, og dem de troede der havde det med, skulle have tjekket deres ting i gen-
nem. 
Da de andre patruljer kom tilbage, forsvandt alle fra vores patrulje, så gik Maja og jeg hen 
til gul patrulje og snakkede med dem. Indtil vi hørte de voksne røbe, at der var en junglesy-
ge på spil. 
Da alle havde samlet sig ved hytten, fik hver patrulje en besked der stod i koder. Der stod et 
bord med en masse flasker med forskellige væsker, former og farver. På vores stod der 
”livet er grønt”. Vi endte alle med at vælge en grøn flaske der larmede når man åbnede 
den. Her efter gik vi til patruljemøde, hvorefter vi gik i seng. 
 
Fredag 
 
Fredag skete der ikke særlig meget, vi skulle kun planlægge et patruljemøde. Efter planlæg-
ningen skulle det sjove begynde , vi skulle lave en slangebøsse og melballoner, som vi skulle 
skyde de voksne med, forklædt som dyr. Herefter gik patruljerne i bad og gjorde sig klar til 
afslutningsfesten som varede fra kl. 20 til 02 om natten, men jeg gik i seng kl 23 den aften, 
fordi jeg var træt. 
 
Lørdag 
 
Lørdag morgen begyndte vi at pakke lejren sammen , og da vi var færdige, skulle alle samles 
i en stor rundkreds , hvor vi startede med at sige farvel til de andre. Så skulle vi alle kravle 
under en presenning for at komme ud af spillet, og så skulle vi gå 5 km tilbage til stationen, 
hvor jeg tog toget hjem på 5 timer. Alt i alt var det virkelig en sjov og spændende tur.  
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SCT: GEORGSDAG  
 
Hej Spejdere i 1. Kong Volmer, Kong Volmer Søtrop og Sjølund, DDS 
Vi holder Sct. Georgsdag: TIRSdag d. 23. april 2019 - kl. 06 ved vo-
res hytte. (lige efter påske, obs) 
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 mor-
genmad inde i hytten inden vi går i skole eller på arbejde. Forældre er velkom-
ne! Vi glæder os til at se jer! 
 

Med venlig spejderhilsen Ledere og bestyrelse fra Sjølund Gruppe DDS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Det er en tradition at spejdere verden over festligholder d. 23 april. (i år den 21.4) Vi kalder dagen for 
Sct. Georgsdag 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 uhyre, en drage, der huserede på det frygte-
ligste. 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 ubemær-
ket 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.  
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GRUPPETUR 2019 

 

 

 

Hej Spejdere 
 
Vil I med på gruppetur?  Temaet er ”Pippi Langstrømpe og vi skal selvfølgelig spise desser-
ten først og hjælpe Pippi med at forberede en stor fest, til hendes far kommer hjem fra de 7 
verdenshave. Vi håber, at I alle kommer med! 
 
Vi mødes lørdag den 30.3 kl. 10 ved vores hytte (parkeringspladsen) og går til Ørslev. 
Troppen går med egen bagage og de andre grenes bagage bliver kørt på trailer.   
 
Turen slutter ved Uglereden kl. 11, søndag den 31.3 på Ugledigevej 81 4760 Vordingborg 
 
Pris: 125 kr.  
 
Medbring: Madpakke og drikke til frokost som pakkes i bagagen på trailer, lille rygsæk med 
frugt og drikke til turen, uniform med lommeorden, indesko, sovepose, underlag, sovedyr, 
nattøj, toiletsager, spisegrej (tallerkener, krus, bestik og viskestykke) et sæt rent tøj (flere, 
hvis man som forælder ved at der er brug for dette)samt varmt og regn/vindtæt udetøj og 
varme tørre støvler. Husk navn på jeres ting! 
 
Tilmelding og betaling afleveres til lederne i uge 11 (allersenest den 14.3) 

Spejderhilsen fra Ledere 
 
 

Klip….Klip………Tilmelding afleveres senest i uge 11…………………………………klip………klip……  
 
Navn, gren----------------------------------------------------------vil gerne deltage på gruppetur 2019 
Betaler kr. 125 ……….., gerne på mobile pay, husk navn og gruppetur og gren (mikro, mini) 
Jeg kan ikke tåle/særlige hensyn til mad………………………………………….     
Forældreunderskrift………………………………………………………………………….. 

 

MobilePay i Sjølund Gruppe er: 

35475 
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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 
Anders Danielsen 
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   
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