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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.  
Tusind tak til alle, der deltog 

i vores fødselsdagsfest.  



Fælles Siden 
Hej Alle 
Så nærmer 2021 sig afslutningen.  
Det har igen været et specielt spejder år, hvor vi desværre har måtte aflyse en 
del spejder aktiviteter. Takket være alle lederes store indsats med at finde al-
ternative måder at holde møder på, er vi kommet godt igennem, men vi har 
plads til nye spejdere! 
Vi er løbet ind i en lille opgave vi skal have styr på i det nye år, da vi skal have 
en ny formand. Formandens post er en vigtig del af gruppen og uden en så-
dan kan vi ikke være aktive som spejdergruppe. Derfor vil jeg opfordre alle 
der kunne tænkes at ville besætte denne post, eller vil høre mere om opga-
ven, til at kontakte Formand Claus(42924001 – claus@orehoj.dk) eller Grup-
peleder Mette på 51532587 hurtigst muligt, så vi kan have taget snakken om-
kring dette inden grupperådsmødet til februar. 
 
Rigtig god jul og nytår når vi når dertil og så ses vi i 2022. 
Spejderhilsen Mette, Gruppeleder 
 
Foreløbigt fælles program, som er med forbehold for nye restriktioner, følg 
med på facebook og hjemmeside for nyheder:  
Fælles juleafslutning: søndag den 21.11 ml kl. 14 og 16, husk det varme tøj, vi 
skal så vidt muligt være udenfor. Mødet er for spejdere med familier. Der vil 
være æbleskiver med tilbehør og juleboder som dekoration, havregrynskug-
ler, paraffinlys, juleklip og hygge.  
 
Hvis det bliver muligt, starter vi fælles den 10.1 
med nytårskur kl 18 til 19.30 
 
Grupperådsmødet er berammet til mandag den 
21.02.2022 
 
Venlig spejderhilsen  
Gruppestyrelse og Ledelse 
 

mailto:claus@orehoj.dk


Familiespejd og Minispejd 
Kære familiespejdere 
Så er julen ved at være over os. I vores spejdergruppe holder vi spejderfri i de-
cember, for der vil vi jo oftest gerne en masse andre ting.  
Vi håber at I får en dejlig jul, fyldt med hygge :-) 
 
Vi starter fælles op i det nye år, så det er en hverdagsaften.  
Ellers fortsætter vi med at lære alle mulige gode spejderting, og vi fortsætter 
også med at mødes fra 930-11. Tag gerne en ven og forælder med til spejder, 
så vi kan blive mange flere familiespejdere  
 
Spejderhilsen Henrik og Sidsel 
10/1 Fælles opstart 
16/1 Møde 
30/1 Møde 
13/2 Vinterferie 
21/2 Grupperådsmøde 
28/2 Fastelavn 
——————————————————————————————————— 
Kære Minier og Forældre. 
Så nærmer sig den søde juletid, bladene falder af træerne og det bliver kolde-
re. Det bliver også tidligt mørkt. så varmt tøj og gerne sutsko, da vi er mere in-
de i hytten. Vi holder spejderjule fri i hele december. 
I ønskes alle en glædelig jul og et godt nytår. 
 Mange spejder hilsner Anders og Lisbeth 
  
  Program: 
  Søndag d. 21/11  Juleafslutning fra kl.10.00 til 13.00. 
  Mandag d.29/11  ingen spejdermøde. 
  
        JULEFRI HELE DECEMBER  
  
 Mandag d.10/1 22  opstart alle. 
 Mandag d.17/1       spejdermøde. 
 Mandag d. 24/1      spejdermøde. 
 Mandag d. 31/1      spejdermøde.  



Mikro 
Hej Mikroer og forældre 
Endelig har vi været til Mikro Mini Træf 2021, sammen med mikroer og minier fra de andre 
spejder-grupper i Svend Gønges Division, som dækker over Peder Bodil spejderne og Ton-
kawa stammen fra Næstved, Haslevspejderne, Klintekongen fra Store Heddinge, Præstø 
spejderne, Møn Spejderne, 1. Kong Volmer, Kong Volmer Søtrop og Sjølund Gruppe. Det er 
blevet aflyst pga. Corona i 2020. Denne gang var vi 105 glade spejdere og ledere, der havde 
den mest fantastiske dag ved Dehnshytten. Masser af oplevelser i Robin Hoods ånd. Spæn-
dende poster med tvekamp, værksted, bue og pil og snackpost. Vejret var med os. Vi sad på 
jorden i gårdspladsen og spiste vores medbragte madpakker i det mest fantastiske efterårs-
vejr. Nu venter vi blot på mærkerne. Der var stor glæde bland spejdere og ledere. Det var 
fantastisk dejligt at gense hinanden og bare det at være sammen igen. Alt i alt en dejlig dag.  
Lige lidt om hvordan det går. Det går rigtig godt. Vores Stjernekiggeraften var en stor suc-
ces. 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 udnyttet. Vi tilstræber hver måned at 
have en bålaften sammen med minierne, og der har vi ledere rigtig knald på, da det kræver 
meget at holde bålaften på 1,5 time. Hen over dette efterår har vi haft vores møder sam-
men med minierne fra både Sjølund og 1. Kong Volmer, og det vil vi også gøre i vinterperio-
den. Vi har taget Hulemærket og Spis i naturen. Vi arbejder med vores sanser så vi kan få 
Sansekendermærket. I vinter vil vi arbejde med En god kammerat og Cirkusartist.   
Vinteren og mørket er over os. Derfor er det vigtigt, at vi har påklædning til at være ude. Vi 
ser desværre flere af børnene småfryse. Husk egen drikkedunk med vand og snack. Men 
den energi vi brænder af, skal der også noget ind. 
Vinterprogram: 
21/11 Juleafslutning 14-16 
 Spejderfri i december, så der er tid til julerier 
10/1 Nytårskur, Fælles opstart 
17/1 En god kammerat 
24/1 En god kammerat 
31/1 Spis i naturen - Vinterbål 
 

Tag en kammerat med til spejder. Forældre er altid velkomne til at være med. 
Der kan forekomme programændring. Der er planlagt et trumfmøde, i tilfælde af SNE, æn-
dre vi programmet til snemøde med sneaktiviteter. 
 
Er du forhindret så husk at melde afbud – send en sms. 
Mange spejderhilsner 
Astrid, Julie og Christina 



 Junior og trop 
Hej juniorer 

Så er vi endelig igang, og vi har fundet en rytme med skiftende patruljeledere. Når vi bliver 

flere så kan vi lærer langt mere om det. Vi vil stadig gerne have flere juniorer, så hvis i ken-

der nogen, så tag dem med så de kan prøve at være spejder. 

Vi har stadig møde mandage og planen ser således ud: 

 

15 nov. Vi øver på knob og besnøringer 
21 nov. Juleafslutning fra 14 til 16 med forældre 
22 nov. Knob og besnøringer 
29 nov. Julehygger vi ved bålet.med varmedrikke osv. 
 
Vi ønsker jer med ovenstående en rigtig god jul, og glæder 
os til at se jer i det nye år. 
 
10 Jan fælles opstart med nytårskur 
17 Jan kort og kompas 
24 Jan kort ogkompas 
I januar plejer der at være juniortræf, I hører mere når vi ved mere om dette. 

 

Husk meld afbud, spejderhilsen Maria og Maj-Britt 

—————————————————————————————————————————  
Troppen 

 
Snart nærmer vi os de sidste dage på året, og programmet som var planlagt til følge dette 
halvår, er ikke nået. Men fat mod, januar vil blive udfyldt med resten af jeres plan.  
Jeres kollektiv uge er i skrivende stund ikke helt på plads, vi ser helst at I alle kan deltage 
Husk mødetid fra 19-20.30, samt at melde fra til mødet. 
 
Med spejder hilsen Maria og Ole 

November 
17.11 Trangia 

21.11 Juleafslutning 
24.11 Planlægning af kollektiv uge 

December 
1.12 Julesmåkager 

8.12 Pakkelej 
Januar 2022 

10.01 Nytårskur 
12.01 Nej Cap 

19.01 Kommunikation 
26.01 Nej Cap 



Forhåndstilmelding til spejdernes lejr 

 
Tidspunkt og sted: 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. 
 
Gruppelejr; dvs, at vi alle kan deltage men i forskelligt omfang, alt efter alder. Vi skal bo 
sammen med de andre spejdere fra Vordingborg kommune og sikkert også sammen med 
spejdere fra andre lande. Vi skal alle bo i telt og mere om det praktiske kommer senere.  
 
Deltagelse og priser:  

Familie og mikrospejd kan deltage som gæster fredag eller lørdag (gruppen betaler for 
dette)  

Mini kan deltage med 4 overnatninger fra onsdag den 27.7 til søndag den 31.7 til en pris 
på 750 kr.  

Junior og trop kan deltage i hele lejren fra lørdag den 23.7 til søndag den 31.7 til en pris 
på 1100  kr.  

Forklaring på priser: et døgn løber fra frokost til morgenmad næste dag. Fra 6 år starter 
prisen på 800 kr. for at sikre dækning af lejretablering, aktiviteter, mad mm. Kommune og 
gruppe har med tilskud nedsat priserne til halv pris for vores spejdere, idet vi løbende har 
afsat penge til de store lejre, samt modtaget gaver til vores fødselsdag. Så via disse midler 
betales der for lederdeltagelse, ekstra grej og dette tilskud til spejdernes deltagelse.  
 
Program og aktiviteter og mere info: kan ses på “spejderneslejr.dk” 
 
Spejderhilsen lederne fra Sjølund DDS 
 
——————-klip——————————-klip———————————- 

Forhåndstilmelding til din leder på sms senest mandag den 
29.11.21, endelig tilmelding kommer efter nytår. 
 



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 
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: sjolundgruppe@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 


