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Side 2 

Indholdsfortegnelse: 



  

Kære spejdere og forældre i Sjølund 
 
 
 

Vi indbyder til Grupperådsmøde i hytten mandag den 
21. februar kl 18 til 19.30 i hytten. Mødet er for alle 
forældre og spejdere.  
 
 
 
 
 
 

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.  
Vi følger gældende restriktioner for covid-19 og serverer af 
samme årsag kun kaffe, vand og småkager.  
 

Med venlig Spejderhilsen Bestyrelsen i Sjølund 
 

 

Side 3 



Dagsorden for Grupperådsmødet 2022 
 

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 2021 med tilhørende status til godkendelse. 
Se regnskab andet steds i dette hæfte. 
 
4. Fremlæggelse og godkendelse af justeret budget for indeværende år. 
Se budget andet steds i dette hæfte. 
 
5. Fremlæggelse og godkendelse af budget for 2023. 
 
6. Vedtagelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.  
 
7. 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 7. februar 2022 
 
8. Vedtagelse af gruppens udviklingsplan. Dette punkt er kun medtaget for at 
give mulighed for at stille forslag om tilføjelser/ændringer. Selve udviklingspla-
nen er godkendt tidligere. 

 
9. Fastsættelse af antallet af bestyrelsesmedlemmer under hensyntagen til § 
66 stk 2. Bestyrelsen består som minimum af en formand, en kasserer og 
mindst et yderligere medlem. Vær opmærksom på at man skal være fyldt 15 
år, regler for habilitet samt principper om diversitet jf. § 47-51. Grupperådet 
skal, når det sammensætter bestyrelsen, tillige tilstræbe at såvel forældre, un-
ge spejdere og ledere er ligeligt repræsenteret.  
 
Bestyrelsen foreslår, at vi vælger en bestyrelse på minimum 6; formand, kasse-
rer, en forældre mere og derudover 3/4 ledere/unge. Til orientering vælges 
man for 2 år. Under punktet gives der en kort orientering om arbejdsopgaver.  
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10. Valg til bestyrelsen af: (alle valg er gældende for 2 år) 
 
Forældre: 
Formand Claus Hemmingsen er valgt i 2020. Claus vil gerne afløses. 
Kasserer Rikke Frank er valgt i 2021 
Christian Rasmussen er valgt i 2021 og er ikke villig til genvalg. 
Ledere/Unge:  
Julie Præstegård er valgt i 2020 og er villig til genvalg. 
Majbritt Olsen er valgt i 2020 og er villig til genvalg. 
Ole Hadsbjerg er valgt i 2021. 
Mette Høgh Christiansen er valgt i 2020 og er villig til genvalg. 
 
11. Valg af revisor og revisorsuppleant        
Bestyrelsen foreslår Mikkel Kjellberg som revisor. Er der en ledig forælder som 
suppleant? 
 
12. Valg af gruppens 5 stemmeberettigede medlemmer af divisionsrådsmødet. 
Valget gælder for et år. Bestyrelsen fremkommer med forslag på mødet. 
 
13. Valg af gruppens 2 stemmeberettigede medlemmer af korpsrådsmødet.   
Valget gælder for et år. Bestyrelsen fremkommer med forslag på mødet.  
 
14. Eventuelt  
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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 
  
 

Så er det blevet 2022 og vi ser tilbage på endnu et år der desværre har været præget af Co-
rona alle vegne i vores samfund. Her hos spejderne har vi arbejdet hårdt på at følge med i 
retningslinjerne efterhånden som de er kommet og har fulgt dem nøje. 
Dette har betydet aflysninger og begrænsning i møder, og andre spejderturer desværre. Vi 
har dog langt hen af vejen kunne holde møde enten udenfor eller rundt i byen. 
 
Vi startede året ud med et online grupperådsmøde hvor vi sagde velkommen til vores nye 
kasserer Rikke, hun har brugt en del tid på at sætte sig ind i vores regnskab og få de adgan-
ge til forskellige systemer der skal til for at drive den del. Hun er kommet rigtig flot i mål og 
der er styr på det administrative. 
I bestyrelsen har vi stadig mangel på forældre og ønsker i den grad at få repræsentanter ind 
til at deltage i de beslutninger der fortages her, så hold jer ikke tilbage med at byde ind. 
 
Medlemstallet er forholdsvist stabilt, hvilket vi må være tilfredse med i disse tider, men vi 
håber stadig at vi kan tiltrække nye børn og unge der vil være med i vores fællesskab frema-
rettet. Til gengæld vil jeg rose alle vores ledere som, selv med de benspænd corona har gi-
vet, har været meget stabile og går til opgaverne med stort gåpåmod, mange tak for det. 
 
I 2021 fejrede vi 75års jubilæum med mange nuværende spejder, og i den grad også mange 
tidligere spejder fra nær og fjern. Det var fantastisk at hører historier fra tidligere medlem-
mer over 50 år tilbage i tiden. Jubilæet kastede også mange flotte gaver af sig og disse ga-
ver har vi øremærket til spejderaktiviteter ifm. Spejdernes lejr 2022. Derfor ser regnskabet 
særdeles godt ud i 2021, men vi forventer en tilsvarende udgift i det kommende regnskab 
da vi gerne vil have mange med på Spejdernes Lejr. 
  
Alt i alt så vælger vi at se fremad mod 2022 med forhåbninger om at vi kan få et mere nor-
malt spejderår, og så forventer vi at se mange til grupperådsmødet i februar. 
 
Venlig hilsen 
Bestyrelsen 
Claus Hemmingsen—Formand 
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Beretning fra gruppeleder for året 2021 
 

2021 blev året, hvor vi startede med at aflyse den fælles nytårskur. Og lederoprydningshyg-
geturen. Efter at have aflyst juleafslutning osv..Dernæst gik vi i gang med at håbe på snart 
at ses igen , men det trak ud. Men heldigvis var der Zoom og andre steder at mødes.  
 
Da vi startede op igen efter de daværende restriktioner, var vi forsigtige og  satte os hurtigt 
følgende mål: ”vores spejdere og ledere skulle kunne komme i skole og på arbejde” og det 
mål ville vi som spejdergruppe gøre vores til at opfylde. Derfor satte vi ikke andre ledere på 
ved sygdom, men holdt de mindre bobler og derfor kortede vi møderne af og blev udenfor 
og derfor arrangerede vi ikke mange fælles arrangementer, der blandede alle i 2021.  
 
Grupperådsmødet blev et INTERNET møde med rimelig deltagelse. Resten af foråret/
sommer blev uden fælles møder. 
Vi arrangerede fælles start efter sommerferien med mad og minder og opgaver fra genfore-
ningen af Sønderjylland i 1920 og spejderne fik omsider de mærker der var indkøbt året før. 
Dernæst var der fælles oprykning og så begyndte Covid-19 at stramme til igen og først æn-
drede vi i vores planlægning fælles juleafslutning til et kortere møde uden mad. Senere 
måtte vi aflyse helt, for at holde vores  overordnede mål, eller i hvert fald bestræbe os på 
dette.  
 
Alle ledere er her fortsat og vi er klar til Spejdernes Lejr og håber at mange vil med. Og så 
venter vi fortsat på nogle flere glade juniorer. Og minier og ...vi har plads til flere spejdere.  
 
Godt nyt spejderår og forhåbentligt snart mere Corona frit 
spejderhilsen Mette  
 

 
  
 
 
 

Side 8 



Beretning for familiespejd-grenen 2021 
 
I det forgangne spejderår har vi prøvet at være rigtig mange familiespejdere, og vi har 
prøvet at være lidt færre. Det er selvfølgelig altid sjovest at være mange, men vi sætter rig-
tig meget pris på dem vi har, ligemeget hvad.  
At være familiespejder, er både læring for spejderen, men så sandelig også for den voksne, 
som spejderen har med. Der er nogle gamle spejdere i blandt forældrene, men der har også 
været nogen, som ikke har været spejder før. Det fungerer heldigvis i en stor harmoni alli-
gevel. Alle hjælper hinanden og det skal nok blive godt.  
 
Vi har lært at snitte spåner til et bål, det lærer man at gøre sammen med den voksne. Det 
er med den tanke, at man faktisk først får sit knivbevis, når man bliver minispejder. At man 
så kan snitte spåner sammen med den voksne gør, at man opbygger respekt for dolken, og 
finder ud af hvad den kan. Vi taler om hvilke regler der er vigtige at overholde, for at man 
kan få lov til at få sådan et bevis på uniformen, når man bliver det ældre, og ens motorik og 
hjerne er modnet lidt mere.  
Vi har lavet kartoffel-insektfælder, og fanget lidt smådyr i dem. Der var dog nogle af kar-
toflerne der var forsvundet, men vi prøver igen til foråret. Det er sjovt at være helt nede på 
jorden, og se om ens kartoffel har tiltrukket en myre eller måske et andet lille insekt.   
Vi har været ude og samle affald på Oringe, og det var vi ret seje til. Faktisk var der flest fa-
miliespejdere der deltog, og det blev en rigtig god gåtur rundt om Oringe, og næsten helt 
ned til Tyttes pølser. Vi fik samlet en masse skrammel, som ubetænksomme mennesker har 
efterladt.  
 
Vi har været i skoven, hvor vi har krammet et træ, med bind for øjnene, og så skulle vi finde 
tilbage til det, efter bindet var fjernet. Det var lidt af en udfordring, når man var ført hen til 
træet, fik krammet det, og så blev ført tilbage igen. For alle træer er jo selvfølgelig forskelli-
ge, men der var nok lidt som krammet kunne afsløre. Vi ledte også efter insekter i skovbun-
den, og fik kigget en masse på dem.  
 
Efter sommerferien var vi alle samlet, for at lære en masse om genforeningen, og vi fik 
mødt hinanden igen, efter en dejlig sommerferie.  
Vi har været på økseløb, hvor vi lærte nye ting om vores by. Vi var de eneste familiespejde-
re der var afsted, og vi havde en rigtig dejlig dag, hvor vi slet ikke kunne nå alle poster, men 
vi fik spist frokost i Viggos hyggelige have.  
 
Vi har sagt farvel til mange familiespejdere, der nu er dygtige mikroer. Det var nogle 
spændte og glade familiespejdere, der skulle lede efter ting der ikke passede ind i naturen, 
før end de kunne rykke op til mikrogrenen.  
Vi har fejret gruppens fødselsdag, med kage og quiz. Der kom mange gamle spejdere, og 
det var rigtig hyggeligt.  
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Familiespejd fortsat…… 
 
Vi har samlet mange kastanjer, og lavet både dyr, mennesker og køretøjer ud af dem. Det 
var faktisk utroligt så opfindsomme familiespejdere kan være, og kræve at de voksne også 
skal være J   
Vi har haft mikrolederne til at afholde et møde, hvor der blev æltet fuglefoderkugler. Det er 
altid hyggeligt at have nogle andre til at være med til møderne, når nu lederne ikke har mu-
lighed for at være der.  
Alt i alt et år fyldt med corona og begrænsninger, men det har også været et rigtig dejligt 
spejderår.  
 
Vi håber at vi kan finde en masse flere familiespejdere i det næste år.  
Spejderhilsen Sidsel og Henrik 

 

Årsberetning for mikrogrenen 2021 
 

Vi ser tilbage på 2021, som endnu et Covid-a9 påvirket år i Mikro-grenen. Spejderåret har 
igen været udfordret af COVID-19 og de restriktioner og anbefalinger, der har fulgt med og, 
vi har været aktive på de betingelser, det har medført. Vi har været aktive på de nye udfor-
dringers betingelser.  Det har været spændende, med anderledes udfordringer. Vi har holdt 
ude-møder i vores lokalområde, med spændende og nye oplevelser. Vi har altid stor tilslut-
ning til spejdermøder, og de få arrangementer, der har kunnet afholdes. 
 
Vi har vores grenemøder, hvor vi indimellem også er sammen med minierne. I efteråret 
havde vi mødeforløb sammen med Kong Volmer minier og det vil vi gøre igen. Nu er vi 13 
mikroer i mikro-grenen og vil gerne være flere og gerne piger. På ledersiden er vi Astrid, 
Julie, Benedicte, Troels og Christina. Vi fortsætter det gode teamwork. Vi har og forventer 
mange sjove timer sammen, både ledere og spejdere. Vi er meget glade for at være gode 
lederkræfter. Der er plads til at nogle kan være presset af arbejde, på højskole eller studie 
og at vi stadig er lederkræfter nok til at gennemfører møderne uden problemer. Vi arbejder 
med mærkerne efter der forhold som Covid-19 byder os.  
 
Mikroerne er superaktive på møderne. De er en meget livlig gren. Vi har mødt og løst man-
ge spejderopgaver. Vi tager mærket en god kammerat, spiser naturen, skattejæger, første-
hjælp og sansekender, stjernekigger, og Hulemærket - som forløber over hele året igen-
nem. Vi arbejder med mange basisøvelser, for at kunne klare os selv. Vi skræller mange gu-
lerødder – dette er det indledende i at tage knivbevis, da det er den samme bevægelse, 
som når man snitter. 5 km mærket er en selvfølge for os, vi har en rigtig god tur rundt Orin-
gepynten. 
 
Vi har benyttet os af lokalområdet og holder vores møder der, og det er vi blevet ret glade 
for. Vi har mødtes på Ore strand, Trellemarken, Kirkeskoven og det vil vi fortsætte med. I 
2021 blev det ikke til overnatning i hytten. Det blev til en stjernekiggeraften, hvor vi tog 
Stjernekigger mærket. Det er en stor succes med dette aftenarrangement. Vi mødtes klok-
ken 17, hygger os spiser aftensmaden sammen som er lavet over bål. Det var noget alle 
kunne lide.  
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 Mikrospejder fortsat….. 
 
     Samtidig var der tid til at lege frit på spejdergrunden. Vi havde bålhygge med pandeka-
ger og ristede skumfiduser og kiks. Vi lå alle på presenningen og kiggede op på stjernerne. 
Mørket blev udforskes, med og uden lommelygter. Vi går ikke ned på maden. Vi er så heldi-
ge, at Astrid er god til bål mad og en super kagebager. Det nyder vi alle. 
Vi ser årstidens forandringer og meget mere. Vi har stort set hold alle møder ude, så vi har 
aktiviteter også i mørket, hvor vi bruger vores sanser, det giver andre oplevelser.  
Vi har afholdt et fælles mødeforløb sammen med 1. Kong Volmer, hvor vi har spist naturen 
og leget en øde ø(minimærke). 
Vi laver bål året rundt og spiser naturen. Bålmøderne holder vi gerne sammen med minier-
ne, da disse aftener er meget presset, da vi kun har 1,5 time, så der har vi knald på. Fælles-
møderne har som følge af COVID-19 været ændret til grenmøder så vi ikke er for mange 
sammen.  
 
Vi havde ingen gruppetur, men til gengæld havde vi sommerlejr sammen med minierme i 
Uglereden i Ørslev. Det var en super sommerlejr med høj solskin. Vi legede Ol med som-
mer, vinter og para olympiske dicipliner, som selvfølgelig også indeholdt vandkamp. Vi sov i 
telte og havde den mest fantastisk sommerlejr. Økseløbet blev igen afholdet som et orien-
teringsløb for de yngste spejdere og med poster for de større spejdere. Træf blev afholdt i 
Robin Hoods ånd. Vi havde et super fantastisk mikro mini træf ved Dehnshytten. Vejret var 
ovenud fantastisk. Vi var mange glade spejdere og ledere der var glade for at se hinanden 
og have en god fællesoplevelse. En dag vi lever længe på. 
 
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. 
 
Vi har haft et godt spejder-år på trods af Covid-19. Vi kan sagtens have udemøder året 
rundt. Vi har fastholdt de kortere spejdermøder på 1,5 time. Vi ser nu frem til et nyt og 
spændende spejder år. Vi glæder os hver gang vi skal til spejder. 
  
Årets spejderberetning  
Troels, Astrid, Benedicte, Julie og Christina  
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Beretning fra Minigrenen 2021 
  
  

Vi startede op igen efter corona nedlukning 12/4 med udendørs møder. 
Nogle holdt vi ved Ore strand og ved Kirkeskoven , vi har også været på Trellemarken. 
Ellers holdt vi møder ved hytten udendørs. 
Sommerafslutning holdt vi ved hytten, men uden forældre og søskende. 
  
Vi var på sommerlejr sammen med mikroerne hvor vi havde lånt Uglereden (FDF s hytte) 
i Ørslev. Det var en fantastisk dejlig weekend , hvor temaet var OL. Det var dejligt varmt og 
solrigt , så der blev også tid til en ordentlig gang vandkamp. 
  
Så startede vi op igen med fællesmøde, hvor vi havde om 100 året for genforeningen  
af Sønderjylland. Det var søndag d.15/8,det var rigtig godt at holde det en søndag, for så 
havde vi mere tid til aktiviteterne. 
  
Vi har haft udemøder sammen med Mikroerne og det har fungeret godt. 
  
Lørdag 4/9 var der økseløb, det blev et dagløb p.g.a corona. 
Det foregik i Vordingborg by og med historiske opgaver om Vordingborg. 
  
Oprykning ved hytten, vi rykkede 2 minier op til junior og vi fik 1 mini . 
  
Så blev Sjølund 75 år Hurra, det blev fejret med kage og mange gæster. 
  
Juleafslutning blev holdt i grenene også uden forældre. Vi bagte småkager i stor stil til 
glæde for spejderne, som de fik med hjem i kræmmerhuse som de havde lavet. 
  
 Så blev det juleferie og d.10/1 22 startede vi op igen sammen med mikroerne udendørs. 
  
  Spejder hilsen Anders og Lisbeth    
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Beretning fra Troppen og Junior 2021 
 
Beretning Troppen 
 
Det var igen et specielt år, med corona virussen som ikke tillod at vores spejderaktiviteter 
kunne gennemføres som vi havde ønsket. 
Vi gik glip af vores fælles gruppetur samt sommerlejr L 
Der blev dog mulighed for at deltage i økseløbet med en patrulje, hvilket var rigtigt sejt, 
samt at natløbet kunne gennemføres og med en deltagende patrulje af tropspiger fra Sjø-
lund, det rigtigt godt at I bakker op om disse løb. 
Der har været spejderaktivteter med blandt andet, at fremstille en kokusnød kop, forbille-
der på den rødeløber, tilblivelse af en film om din næste sommerferie, fremstilling af et 
spejder CV, Trangia champ samt Nej-Cap. 
Vi fik sidst på året mulighed for at bage julesmåkager og holde juleafslutning med pakkelej 
og julehygge. 
Vi kunne bruge lidt flere spejdere, så hvis I står med en eller flere som kunne have interesse 
i spejderlivet, jahe så kom med dem…. 
 
Med spejder hilsen 
Maria og Ole 
 
 
Beretning Junior 
 
Året 2021 har ligesom 2020 været præget af corona og restriktioner. Det har dog også væ-
ret et år hvor vi først havde juniorer igen efter oprykningen i september. 
 

Så det har været et meget kort år. 
For at prøve og holde på de juniorer vi fik op valgte vi at rykke vores møder til om manda-
gen. Så vi ved mandefald, nemt kunne tilgå aktiviteter sammen med minierne. 
 

Vi har gået Oringe pynten rundt. Lært lidt om knob, bygget med rafter, og lavet mad over 
bål sammen med minierne. 
Vi havde i Sjølund gruppe også 75 års jubilæum, og til dette arrangement valgte juniorgre-
nen og lave græskar lygter som skulle markere denne store dag. 
 

Vi håber på, at 2022 bliver et bedre år med færre restriktioner, og forhåbentlig større spej-
der tilgang hos juniorgrenen også. 
 

Spejder hilsner 
Maria og Majbritt 
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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 
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