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Side 2 

Indholdsfortegnelse: 



  

Kære spejdere og forældre i Sjølund 
 
 
 

Vi indbyder ikke til Grupperådsmøde i hytten, men i 
stedet til møde på nettet mandag den 8.marts 2021 
kl. 19. Der vil blive startet et live stream på Facebook 
siden. Bemærkninger, opstilling til bestyrelsen og an-
dre ting, kan ske gennem kommentar sporet til denne 
live event 
Sjølund Gruppe Vordingborg - Det Danske Spejderkorps | Facebook  
 
 
 
 
 
 

Grupperådsmøde er gruppens generalforsamling hvor vi 
blandt andet godkender det vedhæftede regnskab og vælger 
medlemmer til bestyrelsen. Interesserede forældre må me-
get gerne kontakte Claus eller Mette inden mødet- se tlf.nr. 
på side 20. Vi bestræber os altid på at finde interesserede 
forældre inden mødet.  
 
Det er vigtigt for gruppens virke, at så mange som muligt mø-
der op, så vi glæder os til at se jer alle på nettet. Aftenen 
slutter senest kl. 20. 
 

Med venlig Spejderhilsen Bestyrelsen i Sjølund 
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https://www.facebook.com/groups/1019280954782041


Dagsorden for Grupperådsmødet 2021 
 

1. Valg af dirigent og referent. 
 
2. Beretning fra bestyrelsen og ledergruppen.  
Beretningerne er en del af dette hæfte, så dette punkt er beregnet til eventuel-
le spørgsmål og kommentarer til beretningerne. 
 
3. Fremlæggelse af regnskab for år 2020 med tilhørende status til godkendelse. 
Se regnskab andet steds i dette hæfte. 
 
4. Behandling af indkomne forslag  
Forslag bedes fremsendt på mail til Formand Claus Hemmingsen på 
Claus@orehoj.dk. Claus kan kontaktes på tlf. 42924001 ved spørgsmål.  
Forslag skal være fremsendt senest den 1. marts 2021 
 
5. Væsentlige beslutninger om gruppen:  
I. Gruppens udviklingsplan for 2021 
II. Grupperådets beslutninger om gruppens udvikling, spejderarbejde, mv. 
III. Anden godkendelse af gruppens budget for indeværende år, herunder 

fastsættelse af kontingent som bestyrelsen foreslår uændret i pris, men 
med stop af salg af lodsedler. Dvs. : 

- 1100 kr. (800 kr. for familiespejd) som betales i 2 rater.  
Mindste kontingent indbetaling er under alle omstændigheder kr. 75.   

 
6. Fastsættelse af antallet af bestyrelsesmedlemmer under hensyntagen til § 
14. Bestyrelsen foreslår, at vi følger korpsets minimums tal for bestyrelses -
antal på min. 6 personer.  Dvs.: formand, kasserer, en forældre mere og derud-
over 3 ledere/unge inklusive gruppeleder. Til orientering vælges man for 2 år. 
Under punktet gives der en kort orientering om arbejdsopgaver.  
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7. Valg til bestyrelsen af: (alle valg er gældende for 2 år) 
 
Forældre: 
Formand Claus Hemmingsen er valgt i 2020. 
Kasserer Christina Madsen er valgt i 2019 og er ikke villig til genvalg.  
Bestyrelsen foreslår i stedet Rikke Frank.  
Christian Rasmussen er valgt i 2019 og er villig til genvalg 
Julie Andersen er villig til valg 
Ledere/Unge:  
Majbritt Olsen er valgt i 2020. 
Ole Hadsbjerg er valgt i 2019 og er villig til genvalg. 
Mette Høgh Christiansen er valgt i 2020. 
 
8. Valg af gruppens 2 medlemmer af korpsrådet.  
Bestyrelsen fremkommer med forslag på mødet.  
 
9. Valg af gruppens 5 medlemmer af divisionsrådet. 
Bestyrelsen fremkommer med forslag på mødet. 
 
10. Valg af revisor og revisorsuppleant        
Bestyrelsen foreslår Ragner Ekmann Webler som revisor  
 
11. Beretning fra større arrangementer tilknyttet gruppen, jf. § 50,  
     
12. Evt.   
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Udviklingsplan  
 

Udviklingsplanen er blevet til gennem en proces på knap to år. I foråret 2019 blev der præ-
senteret et udkast til en ny udviklingsplan baseret på tusindvis af input fra spejdere og lede-
re fra hele Det Danske Spejderkorps. 
På korpsrådsmødet i november 2019 blev udviklingsplanen vedtaget med enkelte ændrin-
ger. Disse ændringer er nu blevet tilføjet, og den endelige udviklingsplan ligger nu klar. Ud-
viklingsplanen gælder for alle enheder i Det Danske Spejderkorps, og gælder for 2020-
2024 og er således også den plan som vi i Sjølund DDS vil arbejde med.  
 
 
Udviklingsplanen har fokus på fem temaer, som beskrives således: 
1. Modige børn og unge (hovedtema) 
Som spejdere udfordrer vi børn og unge. Hos os skal børn og unge få mod til at prøve nyt, 
mod til at være sig selv og mod på livet. 
  
2. Vildskab i naturen 
Vi bliver glade af at være i naturen, og vi bliver glade af at bevæge os. Som spejdere skal vi 
gøre begge dele. 
  
3. Bæredygtighed i børnehøjde 
Som spejdere værner vi om naturen. Vi inddrager børn og unge i, hvordan og hvorfor vi 
træffer bæredygtige valg, og vi giver dem mulighed for selv at gøre en forskel for en bedre 
verden. 
  
4. Flere ledere 
Vi skal tiltrække nye ledere og sikre, at erfarne ledere fortsat finder vores tilbud udviklende 
og meningsfuldt. Det gør vi ved at skabe attraktive lederfællesskaber og tilbyde forskellige 
måder at være engageret på. 
  
5. Urban Scouting 

I byerne sker der nu en stor tilvækst i børnefamilier, som kun vil fortsætte de næste man-
ge år. Den udvikling skal vi tilpasse os, så vi også i fremtiden sikrer, at en stor andel af 
børn og unge bliver spejdere. 
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Årsberetning for bestyrelsen i Sjølund 
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Som hos alle andre i Danmark og resten af verden, har det også været et ander-
ledes år her hos spejderne. 
 
Vi har desværre været nød til at lukke ned for mange aktiviteter og ture ad flere 
omgange hen over året i forbindelse med Corona restriktionerne. 
 
En ting vi dog glæder os over, er at når der har været åbnet lidt op, har vi haft 
en fantastisk tilslutning og opbakning fra alle lederne. De er kommet op med 
nye måder at komme ud på og afvikle de ugentlige spejder møder på andre må-
der end normalt. 
Det er ligeledes fantastisk at se at vi fortsat kan opretholde antallet af spejdere 
og samtidig ser en større tilslutning på de yngste grene. Alle må meget gerne 
sprede budskabet om vores spejdergruppe, vi vil så gerne være flere. 
 
I 2020 har vi haft udskiftning på lederbesætningen hos Familie spejderne, Jane 
& Jacob skal have en stor tak for deres sidste mange års arbejde med at starte 
denne gren op hos Sjølund gruppe. Ligeledes skal Sidsel & Henrik have stor 
tak for at tage over og drive det videre. 
Vi håber at se mange nye spejdere under 6 år fremover også. 
 
Bestyrelsen har ligeledes haft et udfordrende år, da vi sammen med lederne lø-
bende har skulle omstille os til de nye retningslinjer, og ikke mindst forstå dem, 
når de blev meldt ud. 
Vi mener selv at vi har reageret forsvarligt på de løbende udmeldinger der lø-
bende er kommet, og håber på jeres forståelse i tvivlsspørgsmål. 
 
I år stopper Christina som kasserer, vi takker hende alle for hendes arbejde for 
gruppen 
 
Til sidst vil jeg ønske alle et rigtig godt 2021 med et stort håb om at hverdagen 
uden de store Covid hensyn snart kan indfinde sig. 
 
På vegne af hele bestyrelsen 
Formand 
Claus Hemmingsen 



Beretning fra gruppeleder for året 2020 
2020 var året, hvor vi startede op med en god nytårskur  
 
Tema var børns rettigheder og nytårsforsæt i Sjølund; i det nye år passer vi godt/ endnu 
bedre på hinanden og hinandens rettigheder  
Der blev arbejdet i patruljer med at finde på de 20 vigtigste børnerettigheder og derefter 
koge dem ned til de 10 vigtigste (hold da op, vi har nogle kloge børn, se tekst længere nede) 
 Derefter var der en øvelse med hinandens forskelligheder  
Og så var der fup eller fakta om 10 rettigheder fra konventionen sat overfor fup- rettighe-
der som feks; retten til en ren hovedpude, til et bestemt mærke cowboybukser, til mobil tlf 
så jeg altid kan ringe 112, til at slippe for kedelige fag i skolen, til vingummier når jeg bliver 
syg, til at sige nej til “børnearbejde” derhjemme som feks opvasken, til at blive kørt i skole 
fordi det er farligt at cykle, til at dele billeder af andre og skrive om dem på Facebook hvis 
bare vi ikke kender dem og de ikke hører det osv) - og igen, spejderne var gode til at gen-
nemskue fakta fra fup.   Dernæst var der fodbold med diverse forskelligheder/handicaps.  
Og så kom aftenens højdepunkt; Marias blå drinks med frugt og kage    
 
Så følger de 10 udvalgte vigtigste rettigheder fra patruljerne;  
(De var tegnet/skrevet med blyant så de ikke kan ses på billeder, derfor skriver jeg dem 
blot)  
Bo’s patrulje; tryghed, venner, familie, mad og drikke, tag over hovedet, hjem, tøj, skole, en 
seng, bad.  
Anders og Christina’s patrulje; medbestemmelse, venner, ferie, mad, slik hver fredag, et 
hjem, tøj, at lære at læse, drikke, at gå i skole.  
Ole og Lisbeths patrulje; et sted at bo, venner, mad og drikke, fritid, mor og far, gå på hospi-
talet, skole, tøj, til at vælge.  
Majbritt’s patrulje; julegaver, fritidsaktiviteter, til at gå på pension, frikvarter, ferie, til at 
sige nej, at kede os, at sove, slik, ret til at se Harry Potter. 
Julie’s patrulje; skole, mad, vælge selv, kærlighed, til at gå til spejder, sygehus, vand, at gå 
ud, lege. 
 
Derefter holdt vi i februar grupperådsmøde og så ....skulle vi have været på Harry Potter 
gruppetur, vi skulle have holdt Sct. Georgsdag, sov ude dag, fællesmøder for hele gruppen, 
center sommerlejr, fælles start efter sommerferien, oprykning, fælles juleafslutning, men 
det har vi bare gemt til senere for som spejderne og lederne bestemte i vores fælles nytårs-
forsæt, så passer vi på hinanden og det gør vi hver for sig i Corona tider.  
 
Lederne venter fortsat på spejderne i de forskellige grene, i årets løb har vi sagt farvel til 
Julie i minigrenen og til Jacob og Jane fra familiespejd. Derefter sagde vi velkommen til Sid-
sel og Henrik som nye ledere for familiespejd.  
 
Og så venter vi fortsat på nogle glade juniorer.  
 
Godt nyt spejderår og forhåbentligt snart mere Corona frit, spejderhilsen Mette  
 

Side 8 



 

Beretning for familiespejd-grenen 
 

Det har været et underligt år. Corona, har som meget andet, fyldt spejder-
dagene og forhindret os i at mødes. Det meste af foråret, var vi lukket ned, og 
her efter sommerferien var det så endelig rigtigt tid til at mødes med familie-
spejderne igen. Vi lagde ud med en oprykning, hvor de familiespejdere, der 
skulle rykke op, allerede havde været med til møderne med mikroerne. 
Vi er startet ud med at tage familiespejder-mærket her i sensommeren. Det 
har handlet om det at være spejder, og hvordan man gebærder sig. Vi har lært 
hvordan man håndterer en kniv, hvordan man opfører sig omkring et bål - og 
ja, hvordan man tænder et bål. 
Vi har været på tur i skoven og lavet naturbingo, og samlet småpinde, til endnu 
mere bål. Vi har lavet stafet, med at binde knuder, og spist rigtig mange skum-
fiduser. 
Som afslutning på året, mødtes vi og lavede lys, dekorationer og bagte bananer 
og æbler på bålet. 
Vi er lige for tiden 7 familiespejdere, og det er så dejligt og hyggeligt at være 
sammen med jer alle sammen. Og så er det rigtig hyggeligt at der både er børn 
og forældre imellem der aldrig har prøvet spejderlivet før, men også gamle 
spejdere, der har taget deres børn med. 
Vi håber at 2021 snart åbner for at vi kan mødes igen   
 

Spejderhilsner Sidsel og Henrik 
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Årsberetning for mikrogrenen 
2020 

 
Vi ser tilbage på 2020, som et fuldstændig anderledes år i Mikro-grenen. Spejderåret har været ud-
fordret af COVID-19 og de restriktioner og anbefalinger, der har fulgt med. Vi har været aktive på de 
betingelser, der har været for dette år. Vi har været aktive på en anden måde. Det har også været 
spændende, med de anderledes udfordringer for os alle. Og som altid med stor tilslutning til alle 
spejdermøder, og de få arrangementer, der har kunnet afholdes. 
 
Vi har vores grenemøder, men er også sammen med minier ind imellem, når det tillades. Nu er vi 10 
mikroer i mikro-grenen og vil gerne være flere og gerne piger. Der kommer helt sikker flere, når vi 
får lov til at starte op igen. På ledersiden er vi Astrid, Julie og Christina. Vi fortsætter det gode team-
work, og forventer mange sjove timer sammen, både ledere og spejdere. Vi har det lidt svært med 
planlægningen med disse nedlukninger. Vi arbejder med mærkerne i forhold til muligheder ifht. Co-
vid-19.  
 
Mikroerne har mødt og løst mange spejderopgaver. Vi tager mærket en god kammerat, og Hule-
mærket - som forløber over hele året igennem. Vi arbejder med mange basisøvelser, for at kunne 
klare os selv. Vi skræller mange gulerødder – dette er det indledende i at tage knivbevis, da det er 
den samme bevægelse, som når man snitter. Vi tager os også tid til at lave bestikposer. Det gør det 
nemmere for os alle at holde styr på bestikket, når vi er på ture. Bestikposen skal vi bruge hele vo-
res spejderliv. 5 km mærket er en selvfølge for os, vi har en rigtig god tur rundt Oringepynten. 
 
Vi har benyttet os af lokalområdet, og har hold møder udenfor, og har mødtes på Ore strand, Trelle-
marken, Kirkeskoven og det vil vi fortsætte med. Hen over disse møder, tog vi Natur tjek mærket, 
bronze. 
I 2020 blev det ikke til overnatning i hytten. Det blev til en stjernekiggeraften, hvor vi tog Stjernekig-
ger mærket. At det var et aftenarrangement, synes vi ledere var en større succes. Vi mødtes klokken 
17, lavede vi lanterner, og gik straks i gang med aftensmaden som alle hjalp med til at lave, og som 
skulle laves over bål. Det var noget alle kunne lide. Samtid var der tid til at lege frit på spejdergrun-
den. Vi havde bålhygge med pandekager og ristede skumfiduser og kiks. Vi lå alle på presenningen 
og kiggede op på stjernerne. Mørket blev udforskes, med og uden lommelygter. Og så var der også 
lige lidt kage. Vi er så heldige, at Astrid er en super kagebager, og det smager vi også på vores spej-
dermøder. 
Vi ser årstidens forandringer og meget mere. Vi har stort set hold alle møder ude, så vi har aktivite-
ter også i mørket, hvor vi bruger vores sanser, det giver andre oplevelser. Vi har også taget Sanse-
mærket. Vi nåede at afholde et fælles sanse møde sammen med 1. Kong Volmer. 
Vi laver bål året rundt og spiser naturen. Bålmøderne holder vi gerne sammen med minierne. Disse 
aftener er meget presset da vi kun har 1,5 time, så der har vi knald på. Fællesmøderne har som føl-
ge af COVID-19 været ændret til grenmøder så vi ikke er for mange sammen.  
 
Vi havde ingen gruppetur, sommerlejr eller mikro mini træf i 2020. Økseløbet blev aflyst og ændret 
til et orienteringsløb for der større spejdere og ikke egnet for mikroer. 
 
Vi havde oprykning, hvor vi fik sagt farvel til de gamle Mikroer, der nu skulle være Minier og sagt 
velkommen til nye mikroer fra Familiespejd grenen. En god aften med kreative gaver og spejderprø-
ver. 
 
Fortsættes….. 
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Beretning fra Minigrenen. 
  
 2020 har været et mærkeligt år med den her Corona. 
 Året startede som det plejer med nytårs opstart og spejdermøder, vi fik også holdt fa-
stelavn. 
 Men så blev Danmark lukket med, så ingen spejdermøder og ingen gruppetur. 
 Midt mej begyndte vi at holde spejdermøder hver for sig i grenene og udenfor, vi holdt 
et møde ved stranden,i skoven , Trellemarken og afslutning holdt vi ved søspejdernes 
hytte med juniorerne. Heller ingen sommerlejr.  
Efter sommerferien holdt vi stadigvæk møder uden for,  
Vi har holdt møder sammen med mikroerne,da vi måtte være flere sammen. Det har 
været meget med bål, hvor vi har lavet mad og det har været rigtig hyggeligt, godt at 
vi har fået lys under halvtaget så vi har kunne se hvad vi har lavet. 

Så blev det 2021 men det er så ikke blevet bedre, for nu må vi slet ikke ses     
Håber virkelig at det snart bliver godt igen, savner jer rigtig meget. 
  
Spejder hilsner Anders og Lisbeth 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fortsættes fra forrige side….. 
 
Vi har gjort gode erfaringer i 2020. Vi kan sagtens have udemøder året rundt. Ved at vi har 
kortet vores spejdermøder af med en halv time, kan vi faktisk afholde møder uden at have 
behov for toiletbesøg. Det kan ske, at der skal besørges i det fri, men det klarer vi også. Pa-
pirservietter, fugtige vaskeservietter og hånddesinfektion kan hjælpe på meget. Vi kender 
alle anbefalingerne for samling og hvad god hygiejne er. 
 
Vi ser nu frem til et nyt og spændende spejder år. Vi glæder os til at ”alt bliver godt igen” og 
at vi kan mødes til spejder igen. 
  
Årets spejderberetning  
Astrid, Julie og Christina  
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Beretning for junior 2020 
 
Året 2020 har generelt været et meget mærkeligt spejderår, også for os i juni-
orgrenen.  
 
Vi startede året ud i Januar med at tage på juniortræf uden vores ledere, men 
havde heldigvis nogen gode venner i Præstø, som kunne tage sig lidt af os. Tu-
ren blev god og hyggelig, og vi fik mødt de andre i divisionens juniorgrene.  
 
Vi nåede også lige at få Kollektiv uge med inden det hele lukkede ned pga. Co-
ronaen. Det blev en hyggelig tur sammen med tropspigerne.  
 
Inden nedlukningen, påbegyndte vi arbejdet med børns rettigheder. Og vi ar-
bejdede også lidt sammen med troppen på nogen af møderne.  
Da vi endelig fik lov at starte lidt op igen, foregik vores spejdermøder for os 
selv udendørs. Vi var forbi ruinerne, hvor vi lavede opgaver, og vi var også ude 
og gå 5 km. Vi har lært om kompasset opbygning, Kortsignaturer, gået kompas-
gang, og det modsatte. Hvordan man lægger en rute, vi har gået ind som punk-
ter på et kort? I Kirkeskoven, brugte vi app’en Nature Challenge til at konkurre-
re mod hinanden i diverse opgaver i naturen.  
Vi har lavet poster til et løb, der skulle have været en gave til troppen. (Men de 
har ikke nået at få løbet, da det hele lukkede ned inden). Alt sammen med af-
stand, og påpasselighed for hinanden.  
 
Sommerafslutningen afholdt vi sammen med minierne, ved søspejdernes 
hytte, med bål, og leg ved vandet.  
 
Efter sommerferien, skulle vi rykke vores juniorer op, og her skulle vi have 
modtaget 2 nye juniorer. Desværre så valgte de at stoppe, og pt. Står vi uden 
juniorer  
 
Spejder hilsner Maria og Majbrit  
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Beretning fra Troppen 
 
Denne beretning viser med tydelighed at det har været et turbulent år, vores 
gruppetur som I havde planlagt blev aflyst da coronaen gjorde sit indtog i for-
året. 
I nåede dog at havde kollektiv uge, som blev en god oplevelse som sædvanlig. 
Vores fælles sommerlejr måtte vi desværre også aflyse, vi fik dog mulighed for 
at få nogle lidt kortere spejdermøder gennemført ved at de blev afholdt ude, 
blandt andet med ture på Oringe halvøen, det var godt at se jer igen efter så 
mange uger. 
Af spejder aktivteter kan nævnes at I fik gennemført Børns Rettigheder, pione-
ring, bål, snitning af lejrmand. 
I og vi havde planlagt en overnatnings tur som I af uransaglige årsager alle fik 
meldt fra til, lidt øv, vi håber på større opbakning næste gang. 
Vi har været så heldig at Peter har tilbudt at være med hos os, han besider en 
stor viden om natur, bål og overnatning i det fri, hvilket er et stort plus for os 
alle. 
Vi glæder os til at vi igen kan afholde spejdermøder. 
 
Med spejder hilsen Peter og Ole 
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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, tlf 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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