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 Indholdsfortegnelse: 

Side 2 

Kære spejdere og forældre 
Vores fantastiske formand Claus har besluttet at stoppe til grupperådsmødet, 
så vi kommer til at mangle en forælder der vil stille op til denne post og gerne 
flere forældre til bestyrelsen. Vil I ikke nok melde jer, vi har brug for jer! 
 
Spejderhilsen Mette (51532587) 
Næste deadline på Koks: den  25.4. 2022 til mette@nyraad.net 
 

Indholdsfortegnelse    

Fælles program                                       

Familiespejd 

Mikro 

Mini  

Junior 

Trop  

Spejdernes Lejr 2022 (nyt kommer se-

nere) 

Tegnesiden... 

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  
 
 

 

Februar 

Uge 7: Vinterferie 

Den 21.2: Grupperådsmøde, I får indkaldelse i jeres mailboks. OBS 

Mødet er for alle forældre og spejdere. Fra kl 18 til 19.30.  

28.2: Fastelavn, mere herom på FB og hjemmeside, obs 

 

Marts 

26.-27. 3: Gruppetur, nærmere herom senere 

 

April 

23.-24.4: Forlejr til spejdernes lejr ved Ellerhammerhuse 

 

 

Alle fælles planer er med forbehold for øget smitte, da vi forsøger 

at understøtte vores mål om, at spejdere og ledere/forældre kan 

komme i skole og på job.  

 

 

Spejderhilsen Ledere og bestyrelse 
 

 

 

Side 3 
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FAMILIESPEJD 
 

 
Kære Familiespejdere.  

 Nu er vi trådt ind i et nyt år, og vi skal i gang med at udforske naturen igen, li-

gesom vi skal have øvet rigtig meget bål. Vi har mange gode spejderting, som 

vi gerne vil prøve af med jer - ligesom vi også gerne vil afprøve noget af det 

som spejder-sciencepiraterne har lavet af materialer.  

Vi fortsætter med møderne hver anden søndag fra 930 til 11. Det passer me-

get godt med det tidsrum, i forhold til at holde fokus.  

Spejderhilsen Sidsel og Henrik 

 

Program:  

21/2 Grupperådsmøde ( nok mest for din mor og far) 

27/2 Familiespejdmøde 

28/2 Fastelavn i hele gruppen 

13/3 Familiespejdmøde 

26-27/3 Gruppetur 

10/4 Påskeferie 

24/4 Familiespejdmøde 

8/5 Familiespejdmøde 

Side 4 
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Hej Mikroer og forældre 
 
Endelig kom i gang med spejder igen efter vi gik tidlig på juleferie. 
Januar måned har været præget af fravær, med mange syge, corona 
ramte børn og familier og tror også at man er blevet hjemme for at und-
gå smittespredning. 
Vi holder os til udemøder. Derved har vi mest mulig plads og begrænser smitttesprednin-
gen. Vi vil stadig mødes forskellige steder i nærområdet. Det er ikke altid programsat så 
derfor vil i modtage en SMS om mødested. Skulle det knibe med transporten en dag, så sig 
til, så finder vi ud af det sammen. Spørg eventuelt en spejderkammerat, om I kan kører 
sammen. 
Vi har en dejlige stabile spejdere og vi vil gerne være flere. Vi nyder hinandens selskab og 
har det sjovt sammen. Vi er altid ude og det fungerer fint. Det er vigtigt at have drikkedunk 
med og en lille snack. Vi holder altid en lille pause for lige, at få frie tøjler og kruttet af.  
Pt. Er sommerlejren under planlægning, I år vil vi afholde det sammen med FDF’erne. Det 
skyldes at både FDF og DDS har store lejre i 2022, hvor de mindste ikke deltager. Foreløbig 
planlægger vi efter kristihimmelfartsferien.  Vi vender tilbage, når vi ved mere. 
 

Vinter forårs program: 
7/2 Cirkus artist 
14/2 Vinterferie – spejderfri 
21/2 Cirkus artist og Grupperådsmøde – tag dine forældre med 
28/2 Fastelavn 
7/3 Vi maler bestikposer – Klar dig selv 
14/3 Klar dig selv 
21/3 Klar dig selv 
26-27/3 Gruppetur til Nykøbing 
28/3 Vi slapper af efter gruppetur – welness 
4/4 Vi går ud og kigger - Er foråret på vej? 
11/4 Påskeferie – spejderfri 
18/4 2. Påskedag – spejderfri 
23/4 Sct. Georgsdag, vi mødes ved hytten kl. 06.00 
25/4 Bål – Hulebyggeri 
26-28/5 Sommerlejr 
 

Tag en kammerat med til spejder. Forældre, I er altid velkomme til at være med. Hav altid 
en spejderkop med til drikkelse . 
Er du forhindret så husk at melde afbud – send en sms. 
 

Spejderhilsen 
Troels,  Astrid, Benedicte, Julie og Christina 

Side 5 
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Mini 
    
Hej Minier og Forældre. 

  
Så går vi mod lysere tider og det er dejligt, men vi skal stadigvæk være 

ude, så altid varmt tøj efter vejret. Vi er 3 minier men vi håber at vi kan 
blive nogle flere, i er altid velkommen til at invitere en veninde med til et 

spejdermøde. Husk at det er i sommer vi har den store spejderlejr SL22, 
der kommer rigtig mange spejdere fra alle korps og lande, så det bliver 

en stor oplevelse. 
    Spejder hilsen Anders og Lisbeth 

  
  

  Mandag d.30/1   spejdermøde 
  Mandag d. 7/2    spejdermøde 

  Mandag d.14/2   VINTERFERIE 
  Mandag d.21/2   Grupperådsmøde,tag jeres forældre med. 

  Mandag d.28/2   Fastelavn, kom glad udklædt. 
    

  Mandag d.7/3    spejdermøde 
  Mandag d.14/3  spejdermøde 

  Mandag d.21/3  spejdermøde 
  Lørdag/søndag 26-27 /3  Gruppetur. nærmere tilgår, 

  Mandag d.28/3   spejdermøde 
  

  Mandag d.4/4    spejdermøde 
  Mandag d.11/4  spejdermøde 

  Mandag d.18/4  PÅSKEFERIE 
  Lørdag-søndag d.23-24/4 BUS forlejr til SL22 

  Mandag d.25/4  spejdermøde 
  Mandag d.2/5    spejdermøde  

    

Side 6 
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JUNIOR 
Hej juniorer 

 

Coronaen er stadig over os, og derfor er vores møder udendørs i øjeblik-

ket. Så snart coronaen har lagt sig lidt igen vil vi forsøge at rykke lidt ind igen med nogen af 

vores aktiviteter. 

Vi har fået en ny junior i januar og det er super dejligt at vi er en mere til alt det sjove.  

Vi har stadig plads til flere, så hvis i kender nogen i godt vil have med, så tag dem med så 

de kan prøve hvordan det er at være spejder. 

 

Vi har stadig møde på mandage og planen ser således ud:  

 

31 Jan trangia mad 

 

7 feb byløb 

 

14 feb vinterferie 

 

21 feb grupperådsmøde og oregami 

 

28 feb fastelavn 

 

7 marts koder 

 

14 marts koder  

 

21 marts videnskabsforsøg 

 

26-27 marts gruppetur 

 

28 marts personlige mål 

 

4 april bål 

 

11 april slå telt op 

 

18 april påskeferie 

 

23-24 april bus tur 

 

25 april strandtur 

 

Husk meld afbud det er træls og stå alene, og have brugt en masse tid på planlægning af et 

møde som må aflyses når vi står der klokken 18,og husk varmt tøj 

 

Spejder hilsner 

 

Maria og Majbritt 

Side 7 

kort og kompas tager vi på et indemøde, 

når situationen tillader det. 
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TROP 
 

I skrivende er jeres kollektive uge i fuld gang, hvilket I har ønsket rigtig 
meget, så vi er glade for at det kunne lykkes at gennemføre denne uge. 
Vi ser frem til at holde nogle gode spejdermøder sammen med jer. 
Husk altid at melde til spejdermødet, og hvis du ikke kan deltage melder du selvfølgelig fra 
til din leder. 
Medbring varmt tøj, det kunne forekomme at vi ændre på programmet og finder på udeak-
tivitet. 
 
Maria og Ole 
 
 
Februar  
9.2 : Kostumer til fastelavn 
23.2: Kostumer til fastelavn 
28.2: Fastelavn 
Marts 
2.3  : Nej Cap 
9.3  : Nej Cap 
16.3: Nej Cap 
23.3: Kommunikation 
26-27 Gruppetur 
30.3: Kommunikation 
April 
6.4  : Gækkebreve mv 
20.4: Knob og besnøringer 
23-24 BUS forlejr 
27.4: Bål og snobrød 
Maj 
4 .5 : Bål og madlavning 
11.5: Planlægge et fællesmøde 
18.5: Knob 
25.5: Kort og kompas 
Juni 
3.6 : Kort og kompas 
9.6 : Kimsleg 
15.6. Takke armbånd 
 

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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Tegnesiden…. 
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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 
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  
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 


