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 Indholdsfortegnelse: 

Side 2 

Kære spejdere og forældre 
Velkommen til et nyt spejderår. Jeg håber, at vi må kunne dele mange gode op-
levelser og at spejderne opdager at færdigheder som feks at kunne sove sam-
men med andre end familien, er gode ting at kunne. At det er sjovt at være på 
tur. Og at mikroerne kan se det fornuftige i at være enige om en madplan på 
deres efterårs overnatning. Tidligt demokrati. Vi forsøger at tage ansvar i fami-
lie og samfund ved nu også at låne hytten ud til en aftenskole. Tag godt imod 
dem, hvis I støder på dem.  
Spejderhilsen Mette  
 
Næste deadline på Koks: den 31.10.2019 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 og gå ned derfra. 



 

Fælles Siden  
 

 
 

September  
07.09—08.09: Økseløb 
11.09: Oprykning for alle spejdere i gruppen 
 

Oktober 
5.10: Natløb for de store i troppen. 
Uge 42: efterårsferie og PLAN kursus for de store 
21.10: Fælles møde, hvor vi laver lygter 
23.10: bestyrelsesmøde 
31.10: Deadline på Koks 
 

November 
25.11: fælles julemøde for alle forældre og spejdere. Medbring en 
ret til fælles buffet og jeres eget spisegrej. Vi byder på kaffe, saft og 
diverse juleboder. Det er så hyggeligt og vi starter fælles kl. 18 og 
man kan gå hjem, når man har lyst eller er træt. 
 
Spejderhilsen Ledere og bestyrelse 
 
PS; se eventuelle ændringer og mere info på hjemmesiden  
og på facebook 
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FAMILIESPEJD 
 

Vi håber at I alle har haft en rigtig god sommer. 
 
Nu er vi startet op her efter sommerferien og vi har 
nogle rigtige hyggelige lørdage med jer. Resten af året fortsætter 
med følgende program: 
 
Datoer 2019: 

7. september - Økseløb i Lundby 
28. september 
26. oktober 
23. november 

7. december - juleafslutning 
 
Hus at der er mulighed for at deltage i fællesmøderne fra kl. 18-20; 
datoer for dem: 
11. september - Oprykning for familiespejdere som er startet i skole 
her i august) 
21. oktober - Lygter 
25. november - Juleafslutning med fæl-
les spisning 
 
 
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 alde-
ren 3-5 år.   

  
Spejderhilsner 
Jacob og Jane 
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Hej Mikroer og forældre 
Så er vi i gang igen efter en dejlig sommer med en fantastisk sommerlejr 
i Kalvehave, hvor vi var sammen med familiespejderne og minierne. Der 
var fuld sommer stemning, masser af solcreme, mad i det fri, vandaktivi-
teter på stranden i Kalvehave, hvor vi havde adgang til naturbasen og 
kunne benytte alt udstyret til en fantastisk vandoplevelse, bålhygge og 
tid til leg. Vi nød lejren og det at sove i telt.  
 

I år er vi startet op og tager oprykningen onsdag den 11/9 efter Økseløbet. Vi har allerede 
sagt velkommen til flere nye spejdere og der må meget gerne komme flere. 
Vi slutter det nye mærke Hulebygger inden oprykning, men mærket fortsætter selvfølge så 
vi alle får mærket.  
Nu skal vi forberede os til Økseløbet som i år er Rejsen til Amerika. Hvor vi skal være rejsen-
de nybyggere og handle os frem i verden. 
Vi skal arbejde med flere af de nye mærker, men det vil I opleve hen ad vejen - Stjernekig-
ger.  
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, når vi skal på årets mikro mini træf, som i år 
planlægges og nok løber af stablen i Store Heddinge, men det hører vi mere om, når tiden 
nærmer sig. 
På vores møder, får vi gerne en lille sund snack og vand at drikke. Medbring gerne drikke-
dunk med vand til vores spejdermøder, for så har vi altid noget med, når vi går på tur, eller 
har aktivitet, hvor vi får pulsen opJ Vi kan ikke lade 
være…  
Program for mikroer: 
7/9 Økseløb - rejsen til Amerika 

9/9 Spejderfri 

11/9 Oprykning - OBS det er en onsdag 

16/9 Skattejæger 

23/9 Skattejæger 

30/9 Skattejæger / Klar dig selv 

7/10 Klar dig selv - Vi planlægger overnatning i hytten og leger demokrati 

11-12/10 Overnatning i vores hytte, hvor vi klarer os selv - Stjernekigger 

14/10 Efterårsferie 

21/10 Fællesmøde 

26-27/10 Mikro-mini træf 

29/10 Spejderfri 

Forældre i er altid velkomme til at være med og til spejderne: tag også gerne en ven med. 
HUSK din drikkedunk med vand, og tag altid tøj på der passer til vejret, da vi altid er ude. 
Mange spejderhilsner Signe, Julie og Christina 
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Hej Minier 

Så er sommerferien slut, håber at i alle har haft en dejlig som-
mer. Nu er økseløbet lige om hjørnet og det skal foregå om-
kring Svend Gønge skolen, håber at I er friske og vil med. 
Og så bliver vi flere minier, da der rykker nogle mikroer op til os og det glæder 
vi os til. 
Husk at have en drikkedunk/vandflaske med of tøj til at være ude i både når 
det regner og blæser. Det er en god ide at have skifte sko/sutsko med evt. nog-
le der kan blive i hytten. 
  
Mange spejder hilsner Anders, Bo og Lisbeth  
  
Mandag d.2/9   spejdermøde 
Lørdag-Søndag d.7-8/9 Økseløb 
Mandag d.9/9 fri da vi holder oprykning om onsdagen d.11/9 
Onsdag d.11/9  Oprykning 
Mandag d.16/9  spejdermøde 
Mandag d.23/9  spejdermøde 
Mandag d.30/9  spejdermøde 
  
Mandag d.7/10  spejdermøde 
Mandag d.14/10 EFTERÅRSFERIE 
Mandag d.21/10 Fællesmøde 
26.-27-10: Mikro/minitræf 
Mandag d.28/10 spejdermøde 
  
Mandag d.4/11   spejdermøde 
Mandag d.11/11 spejdermøde 
Mandag d.18/11 spejdermøde 
Mandag d.25/11 Juleafslutning med fælles spisning og jule hygge.  
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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 få juniorer i gre-
nen. Vi kan med stor glæde meddele, at vores antal er steget med 100 %, og 
der er stadig plads til mange flere. 
Vi håber på, vi bliver flere inden længe, så vi igen kan holde normale møder.  
Hvis vi finder plads i kalenderen til det, vil vi afholde ordinære juniormøder en-
gang imellem.  
Her høre I nærmere når dette sker.  
 

28/8- forberedelse af økseløb med troppen 
4/9- forberedelse af økseløb med troppen 
7-8/9- Økseløb med troppen. Indbydelse findes på hjemmesiden. 
11/9-oprykning OBS TIDEN er fra 18 til 20 
18/9- møde med troppen 
23/9-fællesspisning se mere andet sted i bladet. 
25/9-Åbent møde 
2/10-Åbent møde 
9/10-møde med troppen 
Uge 42 – efterårsferie 
21/10-fællesmøde fra 18 til 20 
23/10- frivillig deltagelse for juniorer sammen med troppen 
30/10- møde med troppen 
6/11-møde med troppen 
13/11-møde med troppen 
20/11-møde med troppen 
25/11- juleafslutning. OBS mandag 18-20 fælles hygge med forældre medbring 
en ret til bordet. 
 
 
Vi glæder os til at kunne være mere 
ude, da vi nu har fået overdækning vi 
kan sidde under også på de mørke af-
tener. Så husk tøj til vejret. 

 

Spejderhilsner Maria og Majbritt 
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Plan for troppen efterår 2019 
 
Sensommeren nærmer sig, og med den, har vi den glæde at 
kunne deltage i det årlige økseløb og det spændende natløb, vi 
håber alle vil deltage. 
Vi har opgaven med at planlægge og gennemføre fællesmødet den 21.10, så 
derfor er der afsat 2 spejdermøder til dette formål, I vil høre mere om temaet. 
I uge 42 er der igen mulighed for at tage på Plankursus, og husk det er kun 
lommepenge som vi ikke dækker, kursus og transport vil blive betalt af grup-
pen. 
Husk praktisk tøj til spejdermøderne, og selvfølgelig uniform og tørklæde. 
Med spejder hilsen Frederik og Ole 
 
28 august            Optakt til økseløb 
4 september.      Optakt til økseløb 
7-8 september.   Økseløb 
11 september.    Oprykning (fælles) 
18 september.    Bål 
25 september.    Optakt til natløb 
2 oktober.           Planlægge fællesmøde d. 21.10 
5 oktober.           Natløb 
9 oktober.           Planlægge fællesmøde d.21.10 
Uge 42.                Efterårsferie ( Plankursus ) 
23 oktober.         Opsamling på plankursus 
30 oktober.         Pionering 
6 november.       Mad over bål 
13 november.     Mad over bål 
20 november.    Dyr i skind 
25 november.    Fælles jule afslutning 
4 december.       Julehygge 
11 december.     Julehygge 
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 Rejsen til Amerika  
Sct. Georgs Gildernes Økseløb 7.- 8. september 2019  
Vi sejler med det gode skib Ottava fra Danmark. Året er 1866. Mange udrejste til Amerika 
på grund af meget dårlige tider og levevilkår i Nordeuropa.   
  
Drømmen om et bedre og mere retfærdigt liv fik mange europæere til at emigrere til Ame-
rika.   
Svenskere rejste, fordi småbønderne i Sydsverige sultede. Irere rejste i stort tal fordi deres 
kartoffelhøst slog fejl. De fattige landarbejdere levede af kartofler, men mange døde af sult.   
  
Mange danskere rejste i midten af 1860´erne, fordi mormonerne missionerede, og de om-
vendte rejste til Utah. Der ventede Paradis på jord og man måtte have flere koner.   
  
I slutningen af 1800-tallet var der i Danmark store kampe mellem regeringen, håndværkere 
og fabriksarbejdere om bedre løn og arbejdsvilkår. Den kamp vandt regeringen, og så ud-
vandrede mange arbejdere og håndværkere til Amerika, hvor mange endte i Chicago.   
  
De mange danskere rejste over vandet, fordi de drømte om et mere retfærdigt og rigt liv. 
Man havde hørt, at der var overflod på alt, og at man kunne købe jord billigt. I alt 350.000 
danskere rejste på 70 år til Amerika for at søge lykken.  
  
Rejsen gik over Atlanterhavet. Først på store sejlskibe, siden på dampskibe. Turen varede 8 
til 14 dage 
 
Rejsen gik over Atlanterhavet. Først på store sejlskibe, siden på dampskibe. Turen varede 8 
til 14 dage, og de fattigste rejste på dæksplads. Det vil sige, at de sad under åben himmel på 
dækket med deres få ejendele i bylter.                      
Den videre tur i Amerika foregik med tog, men hvis man ville videre vest på mod de store 
landbrugsarealer på prærien, foregik turen med Prærieskonnerter (trækvogne forspændt 
okser eller heste) eller man brugte apostlenes heste (man vandrede).  
  
Økseløbsgruppen tilsender billetter og rejseplan midt i maj måned   
For at komme med, skal der laves en foropgave.  
Microer, minier og juniorer Patruljen medbringer en lille æske (ca. madkassetørrelse), som 
patruljen opbevarer de guldklumper i, som de evt. finder på deres vej. Man må gerne kun-
ne se, at den er fra 1866.  
Hver patrulje medbringer også 10 små ting, som de kan lave tuskhandel med, hvis de mø-
der indianerne. Fx perler, kam, blyant, lille spejl eller lignende.  
Storspejderne Skal medbringe materialer til at flette en bordskåner, som skal beskytte bor-
det for sorte ringe fra gryden (indgår som selvstændig bedømmelse). Materiale er hør- eller 
hampesnor. Pladen med søm kan være lavet kan være lavet hjemmefra. Patruljen medbrin-
ger selv alle materialer, der er nødvendige til at lave måtten. Materialerne afleveres ved 
indtjekning og udleveres igen til patruljen på et tidspunkt fastsat af Økseløbsgruppen.  In-
spiration: Måtter og rosetter af Kaj Lund.  
Seniorer Skal illustrere, at de sover i en prærievogn på prærien. Indgår som selvstændig be-
dømmelse.  

Side 11 



  
 

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 Christina Madsen, Kastanievej 5, 4760, tlf 24480396 
mail: chma604@gmail.com 
Forælder Christian Rasmussen, Langetvej 12, 4760, tlf. 30335076 
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   
 
 

Side 12 


