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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 og 
spise sammen 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 familie og samfund ved også at låne hytten ud til en aftenskole. Og til 
politiet og til dagplejen. Tag godt imod dem, hvis I støder på dem.  
Spejderhilsen Mette  
 
Næste deadline på Koks: den  27.04.2020 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  
 

24. februar: Grupperådsmøde og Fastelavn, Vi holder vores 
generalforsamling i hytten kl 18 til 20. Samtidig er der faste-
lavn i Kong Volmers hytte, hold øje med mere information på 
facebook og hjemmeside og i dine forældres mailbox.  
 
Uge 10: Hytten er lukket for alle andre end trop og junior der holder kollektiv 
uge, obs! 
 
28.-29. marts: gruppetur, mere info på side  9, husk tilmelding 
 
4. april: fælles dag for alle spejdere i kommunen ved Ellehammerhuse mere 
info følger.  
20. april : Fællesmøde ved hytten  kl 18 
23. april : Sct. Georg dag kl. 06 om morgenen 
Vi holder Sct. Georgsdag: d. 23. april 2020- kl. 06 ved vores hytte.  
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! Mere info på hjemmeside og facebook senere.  
 
2. maj: Sov ude dag ved hytten 
18.05: fælles møde 
6.-7. juni: Stafet for livet (vores hold er åbent for alle) 
22.06: fælles sommerafslutning 
27.6—1.7: sommerlejr på Næsby centeret, kortere tid for de yngre spejdere.   
 
 

 
Spejderhilsen Ledere og bestyrelse 
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FAMILIESPEJD 
 
I det nye år fortsætter vi med følgende program med forbehold for æn-
dringer: 
 
Datoer forår 2020:  
1. februar 
14. marts 
28-29. marts - Gruppetur 
25. april 
2. maj - Sove ude dag fra 16.00 til næste morgen 
23. maj 
6. juni - Sommerafslutning 
 
Fællesmøder: 
Hus at der er mulighed for at deltage i fællesmøderne fra kl. 18-20; datoer for dem: 
2020: 
24. februar - Fastelavn 
20. april - Fællesmøde 
23. april - Sct. Georg dag 
18. maj - Fællesmøde 
22. juni - Sommerafslutning med fælles spisning 
 
 
Derudover er der Grupperådsmøde den 24. februar. Det vil være rigtigt rart at se en foræl-
dre til dette møde. Her vil bestyrelsen fortælle om året og regnskabet bliver fremlagt.  
Håber at ser jer denne dag. 
 
 
Hvis I kender en god ven som måske vil synes at det 
kunne være sjovt at være spejder, så tag endelig ven-
nen 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 
 
Vinteren er 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: 
3/2 Vinterbål 
10/2 Vinterferie – spejderfri 
17/2 Klar dig selv 
24/2 Fastelavn og Grupperådsmøde – tag dine forældre med 
2/3 Vi holder udemøde 
9/3 Vi maler bestikposer – Klar dig selv 
16/3 Klar dig selv 
23/3 Vi går ud og kigger - Er foråret på vej? 
28-29/3 Gruppetur til Oustrup Centret 
30/3 Vi slapper af efter gruppetur – welness 
6/4 Påskeferie - spejderfri  
13/4 2. Påskedag - spejderfri 
20/4 Fællesmøde 
23/4 Sct. Georgsdag, vi mødes ved hytten kl. 06.00 
27/4 Bål - Hulebyggeri 
29-30/6 Sommerlejr 
 
Tag en kammerat med til spejder. Forældre, I er altid velkomme til at være 
med. 
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 
Julie og Christina 
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Hej Minier 
                       Hej Minier 
  
Så er vi i gang igen og vi går imod lysere tider. Det bliver dejligt at vi kan 
være ude noget mere. 
Der er kommet en del nye mærker så dem er vi ved at tage. Husk varmt tøj/regntøj og sut-
sko. 
 Spejder hilsner Anders, Julie og Lisbeth 
  
  
 Mandag d. 27/1    spejdermøde 
 Mandag d. 3/2      spejdermøde  
 Mandag d 10/2     VINTERFERIE 
 Mandag d 17/2     spejdermøde 
 Mandag d.24/2     Fastelavn og grupperådsmøde 
 Mandag d. 2/3      spejdermøde (mødet foregår udenfor, da der er kollektiv uge for de store 
i hytten)  
 Mandag d. 9/3      spejdermøde 
 Mandag d.16/3     spejdermøde 
 Mandag d.23/3     spejdermøde 
 Lørdag/søndag d.28-29/3 Gruppetur (nærmere tilgår ) 
 Mandag d.30/3     spejdermøde 
 Mandag d.6/4      PÅSKEFERIE 
 Mandag d.13/4    PÅSKEFERIE 
 Mandag d.20/4     fællesmøde 
 Torsdag d.23/4     Sct.Georgsdag mødes ved hytten kl. 6.00 om morgenen 
 Mandag d.27/4     spejdermøde 
 Lørdag  d.2/5       sov ude dag 
 Mandag d.4/5      spejdermøde 
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Hej Juniorer og forældre 
 

Program for juniorer 

22/1 Kodehoved  

29/1 Kodehoved  

5/2 Kodehoved (Vi satser på, vi gennemfører og får mærke:-) )  

Uge 7 Vinterferie  

19/2 Fælles med troppen  

24/2 Fastelavn (OBS MANDAG kl. 18:00-20:00)  

Uge 10: Kollektiv uge  

11/3 Dine rettigheder  

18/3 Dine rettigheder  

25/3 Byløb (Hvis du har en mobiltelefon skal du have den med til dette møde).  

 28-29/ 3 GRUPPETUR 

1/ 4 Mad over bål.  

Uge 15 Påskeferie 15/4 Fælles med troppen  

20/4 Fællesmøde (OBS MANDAG kl 18:00-20:00)  

23/4 Sct. Georgsdag.  

2/5 Sove-ude-dag. 6/5 fælles med troppen.  

13/5 fælles med troppen  

18/5 Fællesmøde (OBS MANDAG kl. 18:00-20:00)  

27/5 Planlægge sjov og spas til sommerlejrens lejrbål. Kære Juniorer og foræl-

dre 

Vi har fortsat mange møder sammen med troppen. Og vi opfordrer til at tage 

en ven, der har lyst til at prøve at være spejder, med til et møde.  

Vi går den lyse tid i møde, og vi har en masse spændende aktiviteter på pro-

grammet. Fastelavn, Gruppetur, Sct Georgs dag, Sove-ude-dag og meget mere. 

Så husk tøj til forholdene.  

Mange spejderhilsner Majbritt og Maria  
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Plan for troppen forår 2020 
 
Et frisk nyt år er startet og vi skriver 2020. 
Vi er så heldige at Bo gerne vil være leder i troppen, tag godt imod ham. 
Kollektiv uge i uge 10 med start søndag d.1 marts og slut lørdag d.7 
marts, seddel om denne uge vil tilgå jer snarest. 
Vi skal på gruppetur til Oustrup spejdercenter 28-29 marts, og troppen har fået det opdrag 
at finde på noget spændende med Harry Potter som tema, det bliver rigtigt godt J  
 
Husk praktisk tøj til spejdermøderne, og selvfølgelig uniform og tørklæde. 
 
Med spejder hilsen Bo og Ole 
 
15.01: Koder 
23.01: Koder 
29.01: Planlægge gruppetur 
05.02: Planlægge gruppetur 
19.02: Koder 
24.02: Fastelavn og grupperådsmøde 
26.02. Børns rettigheder 
Uge 10: Kollektiv uge for junior/trop 
11.03: Børns rettigheder 
18.03: Børns rettigheder 
25.03: Pakke gruppetur 
28.-29.03: Gruppetur 
01.04: Børns rettigheder 
15.04: Koder 
20.04: Fælles møde 
23.04: Sct. Georgsdag 
29.04: Pionering 
02.05: Sov ude dag 
06.05: Pionering 
13.05: Mad på bål 
18.05: Fællesmøde 
20.05: Mad på bål 
27.05: Mad på bål 
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Gruppetur den 28.-29. marts 2020 - DDS Sjølund Grup-

pe         

 

 

 

  

Hej Spejdere i Sjølund 

Vil I med på gruppetur?  Temaet er ”Harry Potter” og det fantastiske univers. 
Troppen planlægger og I skal nok få mere info, følg selv med. Vi håber, at I alle 
kommer med! Turen foregår på Ovstrup. 
 
Vi mødes lørdag den 28.3 kl. 10 ved Ovstrup Spejdercenter, Sørupvej 24, 
4863 Eskilstrup og vil gerne hentes igen samme sted kl. 12 om søndagen. 
Husk samkørsel.  
 

Pris: 125 kr.  
Medbring: Madpakke og drikke til frokost, uniform med lommeorden, indesko, 
sovepose, underlag, sovedyr, nattøj, toiletsager, spisegrej (tallerkener, krus, be-
stik 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 10 (allersenest den 9.3) 

Spejderhilsen fra Ledere 
Klip….Klip………Tilmelding afleveres senest i uge 
11……………………………………………….klip………klip…… 
Navn, gren------------------------------------------------------------------ vil gerne deltage 
på gruppetur 2020 
Betaler kr. 125 samtidig eller på mobile pay……….. 
Jeg kan ikke tåle/særlige hensyn til mad………………………………………….     
Forældreunderskrift………………………………………………………………………….. 
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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 
Mini  
Lisbeth Danielsen, Marienbergvej 37, 4760 Vordingborg, 22 48 49 76 
Julie W. Sørensen, Vordingborgvej 45, 4773 Stensved, 22 33 33 52  
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  
Bo Andersen, 71 70 52 66 
 

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   
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