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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 
Hej Alle 
Så nærmer 2020 sig afslutningen.  
Det har været et specielt spejder år, hvor vi desværre har måtte aflyse en del 
spejder aktiviteter. Dog er vi kommet godt i gang igen, takket være alle leder-
nes store indsats med at finde alternative måder at holde møder på. Heldigvis 
ser det også ud til at vi kan få resten af spejderåret til at hænge sammen, også 
med de nye retningslinjer. 
Vi må dog nok forvente at det bliver med masser af sprit og udendørs aktivite-
ter i det nye år også, og desværre også uden vores hyggelige fælles juleafslut-
ning. 
Vi er løbet ind i en lille opgave vi skal have styr på i det nye år, da vi skal have 
en ny kasserer i gruppen. 
Kassererens post er en vigtig del af gruppen og uden en sådanne kan vi ikke 
være aktive som spejdergruppe. Derfor vil jeg opfordre alle der kunne tæn-
kes at ville besætte denne post, eller vil hører mere om opgaven, til at kon-
takte Formand Claus(42924001 – claus@orehoj.dk) eller Gruppeleder Mette 
hurtigst muligt, så vi kan have taget snakken omkring dette inden gruppe-
rådsmødet til februar. 
Som skrevet tidligere er det et krav at vi har en kasserer i gruppen, så tænk 
meget gerne over det. 
Rigtig god jul og nytår når vi når dertil og så ses vi i 2021 
På bestyrelsens vegne 

Claus Hemmingsen 

Formand 

Foreløbigt fælles program: 
I øjeblikket foregår alle aktiviteter i grenene så vi kan passer 
på hinanden. Juleafslutninger ligeså.  
Hvis det bliver muligt, starter vi fælles den 4.1, følg med på 
hjemmeside og facebook.  
Grupperådsmødet er berammet til mandag den 22.02.2021 

 
Venlig spejderhilsen  
Gruppestyrelse og Ledelse 

 

mailto:claus@orehoj.dk


Familiespejd 
 

Kære familiespejdere. 
  
Her efter sommeren er vi kommet godt i gang. Vi er 7 familiespejde-
re med familier, og det er vi bare glade for. Vi har plads til flere, så 
hvis I kender nogen, så må de gerne komme med. 
Vi er startet ud med familiespejd-mærket, hvor vi har lært noget om 
hvordan man bruger en kniv, og noget om naturen. 
Vi har lært noget om bål, både at lave spåner, flække brænde og stry-
ge tændstikker. 
VI glæder os til at bevæge os videre i familiespejd-mærkerne, sam-
men med jer 
  
Spejderhilsen Henrik og Sidsel 
  
  
Programmet: 
15/11 Juleafslutning, med bål 
December er spejderfri 

17/1 Møde 
7/2 Møde 
28/2 Møde  



Mikro 
Hej Mikroer og forældre 
Corona Corona Corona Vi skulle netop have haft afviklet Mikro Mini Træf 2020, 
Sammen hver for sig som et virtuelt træf, sammen med mikroer og minier fra 
de andre spejder-grupper i Svend Gønges Division. Det er blevet udskudt til 
tidligt forår, så nu krydser vi fingre for at det lykkes. 
Lige lidt om hvordan det går. Det går rigtig godt. Vores Stjernekiggeraften var 
en stor succes. Ellers har vi ude møder – og de forløber også godt. Vi har knald 
på, selv om det er aften og mørkt har vi meget energi, hvilket vi forsøget at ud-
nyttet. Dog har vi hver måned en bålaften sammen med minierne og der har vi 
ledere rigtig knald på da det kræver meget at holde bålaften på 1,5 time. Det 
bestræber vi os på at fast holde. Hulemærket og Spis i naturen forløber over et 
spejder år – og pludselig har vi også disse mærker på uniformen.    
Vinteren og mørket er over os. Derfor er det vigtigt, at vi har påklædning til at 
være ude. Husk egen drikkedunk med vand og snack. Men den energi vi bræn-
der af, skal der også noget ind. Tænk på at få tisset af inden spejdermødet. I 
disse tider er toilettet i hytten det mest kritiske sted i forhold til mulig smitte-
kilde. Vi bruget håndesinfektion efter toiletbesøg og vi starter altid spejdermø-
det med hånddesinfektion. 
Vinter program: 
2/11 Hulebygger - Vi leger i vores hule  

9/11 Sansekender 

16/11 Spis i naturen - Efterårsbål. 
23/11 Juleafslutning for os selv i år.  
6/1 Nytårskur, Fælles opstart 
13/1 En god kammerat 
20/1 En god kammerat 
27/1 Spis i naturen - Vinterbål 
Hvis du tager en kammerat med til spejder, så send sms til Christina først.  
Der kan forekomme program ændring. Der er planlagt et trumfmøde, i tilfælde 
af SNE, ændrer vi programmet til snemøde med sneaktiviteter. 
 

Er du forhindret så husk at melde afbud – send en sms. 
 
Mange spejderhilsner 
Astrid, Julie og Christina 



Hej minier og forældre. 
Så er det blevet efterår og træer-
ne står med deres smukke farver, 
det er så også blevet tidligt 
mørkt, så det er godt at have en 
lille lygte med. 
 
Det er desværre også stadigvæk 
corona tid, så derfor er vi meget 
ude (men det er også sundt med 
frisk luft )  
 
Men det betyder at juleafslutnin-
gen holder vi grenvis og kun med 
spejderne. 
 
I ønskes alle en glædelig jul og et 
godt nytår og pas godt på hinan-
den. 
 

Mange spejder hilsner Anders og 
Lisbeth  
  

 
 
 
 

 
 
  Program: 
  Mandag d.2/11   klar dig selv 
  Mandag d.9/11   tur i mørket 
   - husk lygter 
  Mandag d.16/11 Bål 
  Mandag d.23/11  
                    Juleafslutning 
  
   Juleferie 
  
  Mandag d.4/1     opstart 
  Mandag d.11/1   knob og  
                      knuder 
  Mandag d.18/1   bålmad 
  Mandag d.25/1   find vej 
 
 
 

 
 
 
 



 

     Troppen 
 
Peter har tilbudt sin hjælp i Troppen, han har en stor erfaring med 
udeaktiteter som han vil udøse af til glæde for os alle. 

Vi holder fast i at mødes onsdag fra 19-21 
Vores overnatnings tur d 14 november bliver ændret til en dagstur, 
da de nuværende corona regler umuliggør overnatning. 
 

Sidste møder i december:  
2 december lysestøbning 
9 december pakkeleg 
 
Nytårskur 4 januar 
 
Program for møder vil blive tilpasset løbende. 
 
Peter og Ole 
 



Adresseliste 
Gruppeleder 
Mette  Høgh C. Æblevænget 7, 4760 Vo. Tlf. 51 53 25 87 
Familiespejd 
Sidsel Nørskov Wessel, Kærmindevej 6. 4760 Vo. 28 78 32 45 
Henrik Egholm Wessel, Kærmindevej 6. 4760 Vo. 61 26 47 60 
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 
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  
Peter Høeg 
 
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   


