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 Indholdsfortegnelse: 

Side 2 

Kære spejdere og forældre 
Så er vi godt i gang igen og der er snart oprykning. Senere i oktober fylder 
gruppen 75 år og derfor holder vi fødselsdagsfest den 11.10. Se venligst fælles 
program og side 10.  
Og så en kedelig nyhed: vores fantastiske formand Claus har besluttet at stop-
pe til grupperådsmødet, så vi kommer til at mangle en forælder der vil stille op 
til denne post og gerne flere forældre til bestyrelsen. Se venligst side 11. 
 
Spejderhilsen Mette  
Næste deadline på Koks: den  8.11. 2021 til mette@nyraad.net 

Indholdsfortegnelse    

Fælles program                                       

Familiespejd 

Mikro 

Mini  

Junior 

Trop  

Nyt om spejdernes Lejr 2022 

75 års fødselsdagsfest 

Nyt fra bestyrelsen 

Adresseliste   

Side 2 

Side 3 

Side 4 

Side 5 

Side 6 

Side 7 

Side 8  

Side 9 

Side 10 

Side 11 

Side 12 

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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Fælles Siden  
 
 

 
September 
1.9: deadline 
4.9: Økseløb 
13.9: oprykning (fælles møde) kl 18—19.30 ved hytten 
27.-28.9: rigspolitiet låner hytten som derfor ikke må betrædes før onsdag.  
 
Oktober 
2.10: natløb for de store 
11.10: Vi har fødselsdag og fylder hele 75 år. Hurra! Tillykke til os alle! Det fej-
rer vi med åbent hus for alle interesserede og stjerneløb og kagemænd mel-
lem kl 17 og 20, ses vi?! E også side 11. 
 
November  
8.11: deadline på koks 
21.11: juleafslutning kl 14—16 med juleaktivitet og æbelskiver for alle spejde-
re med familier i og udenfor hytten. Husk det varme overtøj! 
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FAMILIESPEJD 
 

 
Hej Familiespejdere 
 
Vi har snart oprykning og skal derfor sige farvel til et par stykker der skal videre 
til mikroerne. 
Den 2 oktober vil der være en familiespejd dag sammen med resten af grup-
perne i divisionen (alle de sydsjællandske grupper), hvor Sidsel og jeg ikke kan 
deltage da vi skal afholde natløb for storspejderne i kommunen og omegn. 
 
Programmet vil blive mere detaljeret senere, da vi gerne vil inddrage børn og 
forældre i hvad vi skal lave resten af året. 
 
Spejder hilsen 
Sidsel og Henrik 
 
Program: 
12/9 Møde 
13/9 Oprykning 
26/9 Møde 
2/10 Familiespejd dag (uden lederne) 
10/10 Møde 
11/10 Fødselsdag for gruppen, se fælles 
siden 
24/10 Efterårsferie 
7/11 Møde 
21/11 Juleafslutning 

Side 4 
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Hej Mikroer og forældre 
Så er vi i gang igen. Vi har lige været på et fantastisk historisk Økseløb og 
er allerede i gang med at tænke på overnatning i hytten og Mikro Mini 
Træf 2021, hvor vi skal være sammen med mikroer og minier fra de an-
dre spejder-grupper i Svend Gønges Division. Det vil vi glæde os til. 
Nu er oprykning foranstående, og vi siger velkommen til nye spejdere, 
der kommer fra familiespejd grenen, og vi skal tage afsked med de spejdere, der rykker op 
til minierne. 
Vi vil i den næste tid tilbringe vores møder sammen med minierne både fra Sjølund og 1. 
Kong Volmer. Vi vil sammen tage mærkerne spis naturen og på en øde ø. 
Vi vil forberede os til vores Stjernekiggeraften, hvor vi overnatter i hytten. 
Vi har ude møder. Vi har knald på, selv om det er aften og mørkt har vi meget energi, hvil-
ket vi forsøget at udnyttet. Vi har 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 be-
stræber vi os på at fast holde. Hulemærket forløber over et spejder år – og pludselig har vi 
mærket 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 brænder af, skal der også no-
get ind.  
 

Efterårs og vinter program: 
13/9 Fællesmøde oprykning. 
20/9 Første møde med de nye spejderkammerater 
27/9 Hulebygger, vi mødes ved Kirkeskoven 
4/10 Vi spiser naturen, På en øde ø sammen med minierne 
11/10 På en øde ø sammen med minierne og Sjølund fylder 75 år 
15/10 Stjernekigger, vi overnatter i hytten 
18/10 Efterårsferie 
25/10 Vi spiser naturen, På en øde ø sammen med minierne 
30/10 Mikro mini Træf 
1/11 Spejderfri efter Træf  
8/11 Sansekender 
15/11 Spiser naturen - Efterårsbål. 
21/11 Juleafslutning kl. 14-16 
10/1 Nytårskur, Fælles opstart 
 

Tag en kammerat med til spejder. Forældre i er altid velkomme til at være med. 
Der kan forekomme program ændring. 
 
Er du forhindret så husk at melde afbud – send en sms. 
Mange spejderhilsner 
Astrid, Julie og Christina 
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Mini 
   Hej Minier og forældre. 
  
 Så blev det efterår og det kan også være dejligt. Og heldigvis 
 er alting ved at være normalt efter corona. 
 Husk stadigvæk at have tøj på til vejret, drikkedunk og e.v.t. en lille snack. 
 Nu bliver det snart mørkt om aftenen, så er det en god ide at have en lomme-
lygte med. Vi holder stadig møde fra 18.00 til 19.30 medmindre at der står an-
det. 
    
Mange spejder hilsner Anders. Bo og Lisbeth. 
  
  
  
    Mandag d .6/9       spejdermøde v/ hytten 
    Mandag d. 13/9     fællesmøde oprykning fra 18.00 til 20.00 
    Mandag d. 20/9     spejdermøde v/ hytten 
    Mandag d. 27/9     spejdermøde v/ hytten 
    Mandag d. 4/10     spejdermøde v/ hytten 
    Mandag d.11/10    gruppen fylder 75 år fællesmøde  18-20.00 
    Mandag d. 18/10   EFTERÅRSFERIE 
    
    Mandag d.25/10    spejdermøde v/ hytten 
    
    Lørdag/søndag 30-31/10  mikro/minitræf  nærmere tilgår. 
    Mandag d.1/11     spejdermøde v/hytten 
    Mandag d.8/11     spejdermøde v/hytten 
    mandag d.15/11   spejdermøde v/hytten  
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JUNIOR 
 
Hej kommende juniorer  
 
Lige om lidt har vi oprykning, også er der et par stykker af jer som er blevet så 
gamle at I skal op i juniorgrenen.  
 
Men da vi ikke er så mange så prøver vi lidt nyt.  
Vi har besluttet at vi i stedet for at have møder om onsdagen fra 18-20 så hol-
der vi fat i mandags møder. Og har møder sammen med minierne.  
 
Det vil blive en kombination af mini og junior aktiviteter, og vores møder vil 
være fra 18-20.  
 
Første møde efter oprykning vil vi bruge på at snakke om patrulje leder og assi-
stent, og hvis vi når det, give hinanden spejdernavn,  samtidig med at vi vil væ-
re sammen med minierne. 
 
Vi glæder os til at se jer!!! 
 
Juniorlederne 
 
Maria og Majbritt  
 
Ps: Program laver vi sammen med jer! Men juniormøder ligger altså om man-
dagen og fælles møder og deres program kan I se i fælles program.  
 
 

Side 7 
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TROP 
 

 

Vi er nu kommet i gang igen efter sommerferien, har haft de første mø-
der med blandt andet optakt til økseløb, et økseløb er veloverstået og 
som en del af en aftale udløste kage til spejderne for at der blev en del-
tagende patrulje ;-) 
I har selv udformet programmet for næste halvår, og vi glæder os til at gennemføre det 
sammen med jer. 
 
Der har været talt om mødetidspunkt, og for at tilgodese de spejdere der kommer langvejs 
fra, er vores møder fremover fra 19-20.30 
 
Maria og Ole 
 

 
 
September 
13.9: oprykning kl 18-19.30 
15.9: Trangia champ 
22.9: Trangia champ 
29.9: Nej-cap 
Oktober 
2.10: natløb  
6.10: Trangia champ 
11.10: 75 års fødselsdag 
13.10: Nej-cap 
27.10: Trangia champ 
November  
3.10: Nej cap 
10.11: Kommunikation  
17.11: Kommunikation  
21.11: juleafslutning kl 14-16 
24.11: Kommunikation  
December 
1.12: Julesmåkager 
8.12: Pakkelej 
Januar 2022 
10.1: nytårskur 

Side 8 
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Deltagerne på lejren vil gennem aktiviteterne opnå solide personlige kompetencer, lære 

at indgå i alle slags relationer og lære at tage ansvar for fællesskabet. Spejderne vil gen-

nem fællesskab og samarbejde i spejderarbejdet også udvikle sig til at blive ansvarlige 

mennesker, der bidrager til demokratisk udvikling. Spejdernes Lejr 2022 vil blive afholdt 

under temaet "Fælles om fremtiden" som sætter fokus på de store og nære fællesskaber 

og hvordan man kan bidrage til disse. 

På lejren vil der være aktiviteter for alle børn og unge mellem 6 og 23 år, der vil kunne 
vælge mellem massevis af forskellige aktiviteter. Derudover vil der også være en række 
aktiviteter som er målrettet spejderledere, voksne og besøgende. Hvis du kunne tænke 
dig at være med til at udvikle aktivitetsområdet eller har en konkret idé til en aktivitet, så 
kan du kontakte områdecheferne for Aktiviteter og Events.  Læs mere om Aktiviteter og 
Events her >> 

I dagene fra den den 23. juli til den 31. juli 2022 flytter omkring 40.000 spejdere 

fra Danmark og udlandet til naturområdet Hedeland mellem Høje Taastrup, 

Greve og Roskilde Kommune. På spejdernes lejr 2022 

Spejdernes Lejr er med tusindvis af deltagere fra ind- og udland Nor-
dens største spejderlejr. Lejren er arrangeret af de fem danske spejderkorps: 
Det Danske Spejderkorps, KFUM-Spejderne i Danmark, De grønne pigespej-
dere, Danske Baptisters Spejderkorps og Dansk Spejderkorps Sydslesvig og vil 
blive afholdt i Hedeland Naturpark fra den 23. til 31. juli 2022. Læs mere om 
lejrgrundlaget for Spejdernes Lejr 2022 her 

De fem spejderkorps står bag organisationen Spejderne som afholder Spej-
dernes Lejr 2022 i tæt samarbejde med Høje Taastrup, Greve og Roskil-
de Kommune og tusindvis af frivillige spejdere. 

https://spejderneslejr.dk/da/aktiviteter-til-spejdernes-lejr-2022
https://spejderneslejr.dk/da/aktiviteter-til-spejdernes-lejr-2022
https://spejderne.dk/wp-content/uploads/2021/03/lejrgrundlag-sl2022.pdf
https://spejderne.dk/
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Sjølund Spejdergruppe, Det Danske Spejderkorps fylder 75 år 
Meget er sket de seneste 75 år og Sjølund spejdergruppe har været 
med hele vejen. 
Det betyder, at vi mandag d. 11. oktober kan fejre 75 års fødselsdag. 
 
Vi inviterer derfor til åbent hus og spejderaktiviteter ved vores spej-
derhytte på Karolinegangen 9 i Vordingborg. 
Alle medlemmer, familier, gamle medlemmer, kommende medlem-
mer, venner samt alle andre interesserede er meget velkomne til at 
besøge os mandag d. 11. oktober mellem kl. 17:00 og kl. 20:00, hvor 
vi vil sørge for kaffe og kage. 
 
Vi håber, at se rigtig mange mennesker til en hyggelig snak og der vil 
være mulighed for at deltage i et lille spejderløb til dem som har lyst 
til det, så grib familien og kom forbi. 
 
Eventuelle spørgsmål kan rettes til formand Claus Hemmingsen på tlf 
42924001 eller til gruppeleder Mette Høgh på tlf 51532587. 
 

Venlig hilsen 
Sjølund Spejdergruppe 
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Tid til fornyelse 
 
Efter snart 8 år på posten som formand har Claus valgt at trække sig 
for posten ved næste grupperådsmøde i februar. Det er tid til forny-
else med nye friske kræfter fra forældre med aktive spejderbørn. 
 
Bestyrelsens sammensætning skal, jf. vedtægterne, bestå af foræl-
drerepræsentanter ligeledes kan det ikke være en spejderleder der 
er aktiv formand. Det er derfor vigtigt at vi får nye forældre til der vil 
indgå i bestyrelsen i Sjølund gruppe, da den eller ikke kan eksistere. 
 
Bestyrelsesarbejdet består primært i 3-5 møder årligt og få aktivite-
ter ud over det, det er derfor ikke noget man skal være bange for at 
give sig i kast med. Samlet set mangler der 2-3 forældrerepræsentan-
ter i bestyrelsen. 
 
Vi vil meget gerne høre fra jer snarest muligt, så vi kan være forbe-
redt og har mulighed for at svarer på spørgsmål. Det endelige valg til 
bestyrelsen forgår i februar måned 2022. 
 
I er meget velkommen til at kontakte Formand Claus  
eller Gruppeleder Mette for nærmere informationer. 
(kontaktinfo på sidste side) 
 

På bestyrelsens vegne 
Claus Hemmingsen 
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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, 30 42 70 95 
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 


