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 Indholdsfortegnelse: 

Side 2 

Kære spejdere og forældre 
Vel mødt retur til mange gode aktive timer udenfor! 
Vi har fået penge fra covid støtte puljen, så det første halve år af 2021 er kon-
tingentfrit. Ligeså har vi fået 12.000 kr. fra Møns Bank Jubilæums Fond til et 
nyt køkkentelt. Og så skal der samles skrald, vi håber på jeres hjælp den 8. maj, 
se næste side…. 
 
Spejderhilsen Mette  
Næste deadline på Koks: den  07.06. 2021 til mette@nyraad.net 
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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. 
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Kære Spejdere og forældre 

Vi afholder ikke fælles program før sommerferien, men vi samler skrald den 8. maj, se 

her nedenunder.  

Det betyder at spejdere med forældre og andre venner skal ud af 
starthullerne Lørdag d. 8. Maj kl 9:00 hvor vi mødes i ved parke-
ringspladsen i Trellemarken(Den gamle losseplads) 
Herefter går turen, med skraldeposer og udstyr til opsamling, Orin-
gepynten rundt og ned omkring cirkuspladsen og tilbage igen. Ruten 
er ca. 6km så alle kan være med. 

Jeg laver en begivenhed hvor i melder jer på som deltagere så vi ved 
hvem der kommer, og skriv gerne i kommentarfeltet hvor mange. 
Jeg sørger for endelig info op til den 8. maj, hvor vi mødes. 

Venlig hilsen 

Claus—formand 
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Ren Natur - Spejder aktivitet 
Hej Alle, vi har i år fået mulighed for at tjene en sjat penge til den slunkne grup-
pe kasse ved at hjælpe til ved Ren Natur eventet som Vordingborg Kommune er 
med i. 



FAMILIESPEJD 
 
 

Kære familiespejdere.  

  

Inden dette blad går i trykken, har vi nået at have to møder, efter landet er 

begyndt at lukke op igen.  

Vi har lavet insektfælder, som vi kommer til at kigge på fra gang til gang.  

Vi kommer til at starte på et krible krable mærke, som passer rigtig godt ind 

i, at foråret nærmer sig (selvom der kommer lidt utidig sne hist og her)  

Vi kommer også til at skulle mødes lidt oftere, dog stadig møder fra 9.30 til 

11.  

Der er selvfølgelig lidt helligdage, der kommer i vejen for vores møder, men 

ellers kommer vi til at mødes cirka hver anden uge.   

Mødedatoerne frem til sommerferien:  

11/4 

25/4 

9/5 

6/6 

20/6 

  

Spejderhilsen Henrik og Sidsel 
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Velkommen! 



Mikroer  
Hej Mikroer og forældre 
Vi glæder os vildt meget til at komme i gang igen efter vinter corona 
pause. Og vi vil også sige velkommen til Benedicte som ny lederassistent. 
Hun har mange år i rygsækken, som Sjølund spejder. Vi glæder os alle til 
mange gode oplevelser sammen. 
Foråret er kommet men det er stadig meget koldt, så vi skal være klædt rigtigt på. Vi kan 
altid tage noget af, hvis det bliver for varmt, men det er surt at gå og fryse. Derfor er det 
vigtigt, at vi har påklædning til at være ude. Husk egen drikkedunk med vand og snack. Men 
den energi vi brænder af, skal der også noget ind. Tænk på at få tisset af inden spejdermø-
det. I disse tider er toilettet i hytten, det mest kritiske sted i forhold til mulig smittekilde. Vi 
bruger håndesinfektion efter toiletbesøg og vi starter altid spejdermødet med hånddesin-
fektion. 
Vi har et mærke der ligger og venter på at vi får taget det! Mærket kom sidste år 2020 i for-
bindelse med 100 års dagen for genforeningen, hvor Sønderjylland blev genforenet med 
Danmark. Vi vil hen over foråret og forsommeren flette aktiviteter ind der vedrører dette 
mærke. Mærket er udgivet at Sct. Georgs Gilderne i Flensborg. 

Forår og sommer program: 
12/4 Mødes parkeringspladsen ved Kirkeskoven, hvor vi fanger foråret  

19/4 Mødes parkeringspladsen ved Trællemarken, hvor vi fanger foråret 

23/4 Sct. Georgsdag 

26/4 Mødes ved spejderhytten, Spis i naturen ved bål. Hulebygger.  
3/5 Mødes parkeringspladsen ved Kirkeskoven, Skattejæger og Hulebygger 
10/5 Mødes parkeringspladsen ved Fyret på Ore Strand, hvor vi fanger foråret 
17/5 Mødes parkeringspladsen ved Fyret på Ore Strand, Skattejæger, En god 
kammerat 
24/5 2. pinsedag holder vi spejderfri 
31/5 Mødes parkeringspladsen Trællemarken, Førstehjælp og vi lærer om kni-
ven 
7/6 Mødes ved spejderhytten Førstehjælp og vi snitter/skræller gulerødder 
14/6 Mødes ved spejderhytten, En god kammerat, Hulebygger og Spis i natu-
ren ved bål 
21/6 Sommerafslutning, vi spiller og hygger, Sansekender 
 
Tag en kammerat med til spejder. Forældre i er altid velkomme til at være med, dog efter 
aftale så vi ikke bliver for mange.  
Der kan forekomme programændringer. 
 
Er du forhindret så husk at melde afbud – send en 
sms. 
Mange spejderhilsner 
Benedicte, Astrid, Julie og Christina 
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 Minier 
 
    
 
 
 
 

Så er vi heldigvis  i gang igen, det er stadigvæk udemøder, så husk tøj der pas-
ser til vejret og drikkedunk + snaks (hvis i skulle blive sultne) men det er vigtig 
at I har vand med. 
 
 Glæder os til at spejde med jer igen. 
 Spejder hilsen Anders og Lisbeth 
  
  
  Mandag d.5/4  påskeferie 
  Mandag d.12/4 møde ved hytten 
  Mandag d.19/4 møde ved legepladsen i Kirkeskoven 
  Mandag d 26/4 møde ved hytten 
  Mandag d.3/5   møde ved hytten 
  Mandag d.10/5 møde ved Hytten 
  Mandag d.17/5 møde ved parkeringspladsen ved Trellemarken  
  Mandag d.25/5 møde ved hytten 
  Mandag d.31/5 møde ved hytten 
  Mandag d.7/6  møde ved  badevej parkering Ore strand 
  Mandag d.14/6 møde ved hytten 
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Hej Juniorer og forældre 
 
 

Vi er i den uheldige situation, at der ingen juniorer er at starte 
op med. Så vores aktivitets niveau ligger derefter. Men selvfølgelig er vi klar, 
hvis der skulle dukke nogle juniorer op.  Og vi lover at komme med et spæn-
dende program.  

Skulle der være en enkelt spejder, som dukker op, håber vi at kunne følge en-
ten minierne eller troppen, så man ikke frygte at være spejder helt alene. Skul-
le det være så galt, at ingen dukker op i løbet af sæsonen, så lægger vi ud med 
et brag af en start for juniorer efter Oprykningen, hvor vi tager imod en masse 
minier.  

Så selvom det måske kan se sådan ud, er juniorgrenen ikke glemt, og vi glæder 
os til at kunne få nogle spændende fælles spejder oplevelser.  

Mange spejderhilsner Majbritt og Maria 
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Troppen 1 halvår 2021 
Så er der endelig mulighed for at vi kan samles om spejder igen, det er 
noget som er set frem til med forventning. Som I jo nok har set og hørt 
er Peter stoppet, hans børn er spejdere i Tappernøje og gruppen havde 
brug for en leder, han ville gerne lægge sine kræfter der, hvilket er fuldt 
forståeligt. 
Det gode er Maria har tilbudt at være med J  Velkommen til Maria. 
Vi glæder os til at lave noget spændende spejderarbejde sammen med jer.  

 
24.03 : 2 Sandheder 1 løgn 
07.04 : Kokusnød kop 
14.04 : kokusnød kop 
21.04 : Forbilleder på den røde løber. 
Kom udklædt som dit forbillede, og præsenter hvem du er på den røde løber 
28.04 : Film 
05.05 : Film 
De 4 emner der kan vælges imellem: 

Spejder før og under corona 
Fremtiden efter corona 
Din næste sommerferie 
Film en spejderaktivtet, der kan lægges på 

hjemmesiden, så andre kan lave aktiviteten 
12.05 : Troppen bliver enige om indholdet af dette 
møde 
19.05 : Troppen bliver enige om indholdet af dette møde 
26.05 : Troppen bliver enige om indholdet af dette møde 
02.06 : Troppen bliver enige om indholdet af dette møde 
09.06 : Spejder CV 
16.06 : Spejder CV 
Spejder CV – hvilke kompetencer har jeg lært til spejder, som bruges i andre 
sammenhænge. Spejder CV kan bruges alle steder, hvor man skal sende en 
skriftlig ansøgning og præsentere sig selv; ungdomsuddannelser, efterskoler, 
fritidsjob, frivillige organisationer, osv. 
 
Maria og Ole 
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Sct. Georgsdag 

Side 9 

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 frygteligste. 
Mange havde forsøgt at dræbe den, men det lykkedes 
ikke for nogen. Til sidst sluttede man den overens-
komst 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 kon-
gens 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 beløn-
ning og red bort lige så ubemærket 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 vun-
det. Han red videre, for han havde viet sit liv til kampen mod det onde i verden. 



Sjølund Gruppe 
Det Danske Spejderkorps                                                                                                              

 

Grupperådsmødet blev afholdt digitalt mandag den 8. marts via vores facebook side pga covid-19 
restriktioner. Mødet blev styret af 4 personer (Formand Claus Hemmingsen, Ole Hadsbjerg som har 
afsluttet regnskabet efter sygdom hos vores kasserer, Majbritt Olsen og Mette Høgh C som lederre-
præsentanter i bestyrelsen) - på Oles adresse for at overholde restriktioner (ingen møder indenfor i 
hytten og max 5 personer)  
 

Valg af dirigent og referent. 
Claus Hemmingsen blev valgt som dirigent og Mette Høgh Christiansen blev valgt som referent. 
Dirigenten startede med at erklære grupperådsmødet for lovligt varslet den 11. februar 2021 og 
dagsordenen blev godkendt.  
 
2. Beretning fra bestyrelsen og ledergruppen.  
Beretningerne er en del af dette hæfte, så dette punkt er beregnet til eventuelle spørgsmål og kom-
mentarer til beretningerne.  
Det har været et meget anderledes år med nedlukninger, derefter kun møder i grenene og det 
fortsætter ligeså pt. Vi starter op lige før påske. Via kommentarsporet blev der fra lederne givet 
udtryk for at man har været glade for de 1,5 times møder der blev gennemført på forskellige 
udendørs mødesteder og det fortsætter vi med. Claus fortalte, at vi i bestyrelsen er glade for at 
det er muligt via midler fra DUF at give kontingent frit første halvår 2021. Beretningerne blev god-
kendt. 
  
Fremlæggelse af regnskab for år 2020 med tilhørende status til godkendelse. Se regnskab andet 

steds i dette hæfte. 
Ole henviste til regnskabet i det udsendte materiale og sagde tusind tak for de modtagne gaver, 
herunder 4.500 kr. fra Kirkelig Ungdomsforening. Vi er generelt meget glade for alle gaver. Regn-
skabsresultatet er mere positivt end beregnet pga få aktiviteter under covid-19. Lodseddelsalg er 
stoppet. Regnskabet blev godkendt. 
  
4. Behandling af indkomne forslag  
Forslag bedes fremsendt på mail til Formand Claus Hemmingsen på Claus@orehoj.dk.  
Der var ikke indkommet forslag.  
  
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 kontingentbetaling er under alle omstæn-

digheder kr. 75.  

Gruppens udviklingsplan 2020 – 2024 og budget for 2021 og 2022 blev godkendt.  
Uændret kontingent blev godkendt. 
  
6. Fastsættelse af antallet af bestyrelsesmedlemmer under hensyntagen til § 14. Bestyrelsen fore-
slår, at vi følger korpsets minimums tal for bestyrelses -antal på min. 6 personer.  Dvs.: formand, 
kasserer, fortsættes…. 

Referat for Grupperådsmødet 2021  
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  En forældre mere og derudover 3 ledere/unge inklusive gruppeleder. Til orientering vælges man 

for 2 år. Under punktet gives der en kort orientering om arbejdsopgaver.  
Grupperådet godkendte, at der fortsat skal være minimum 6 personer i bestyrelsen. 
  
 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.  
Rikke Frank blev valgt som ny kasserer.  
Christian Rasmussen er valgt i 2019 og blev genvalgt. 
Ledere/Unge:  
Julie Præstegaard blev valgt i 2020. 
Majbritt Olsen er valgt i 2020. 
Ole Hadsbjerg er valgt i 2019 og blev genvalgt. 
Mette Høgh Christiansen er valgt i 2020. 
  
8. Valg af gruppens 2 medlemmer af korpsrådet.  
Bestyrelsen fremkommer med forslag på mødet.  
Julie Præstegaard Andersen og Benedicte Moltke Hansen blev valgt.  
  
9. Valg af gruppens 5 medlemmer af divisionsrådet. 
Bestyrelsen fremkommer med forslag på mødet. Julie Præstegaard, Majbritt Olsen, Claus Hem-
mingsen, Ole Hadsbjerg og Mette Høgh blev valgt.  
  
10. Valg af revisor og revisorsuppleant        
Bestyrelsen foreslår Ragner Ekmann Webler som revisor. Ragner Webler blev valgt. Som revisor 
suppleant blev Mikkel Kjellberg valgt.  
  
11. Beretning fra større arrangementer tilknyttet gruppen, jf. § 50 
Der har ikke været større arrangementer.  
     
12. Evt.   
- Debbie fra divisionen reklamerede for at kontakte divisionen ved behov for hjælp.  
 - Claus takkede alle ledere for deres store indsats og foreslog en grillaften, når vi må ses igen.   
 
 
 
 
Vordingborg den 12. marts 2021 
 
 
 
 
_______________________ 
Dirigent og formand Claus Hemmingsen  
 
 
 
_______________________ 
Referent GL Mette Høgh Christiansen   
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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 
Astrid Schell, 26 94 72 88 
Julie Præstegaard, 29 36 37 07 
Benedicte Moltke Hansen, 41294224 
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 
Trop 
Ole Hadsbjerg, Københavnsvej 44,  4760 Vordingborg     20 45 44 56  
Maria Nielsen, Algade  54c.2.tv. 4760 Vo, tlf. 42910970 
 
Bestyrelsen  

Formand  Claus Hemmingsen, Gammelsøvej 41, 4760, tlf.:42924001 
Kasserer Rikke Frank, Hulemosevej 21, 4760, tlf. 20787811,  
mail: rikkefrankjensen@gmail.com 
Forælder Christian Rasmussen, Langetvej 12, 4760, tlf. 30335076 
Ung         Julie Præstegård, Chr. Winthersvej 11, tlf. 29363707 
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. Mikkel Kjellberg 
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