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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 for et  

dejligt spejderår.  



Fælles Siden 
Hej Alle 
Så nærmer 2022 sig afslutningen.  
Det har igen været et specielt spejder år, hvor vi desværre i starten har måttet 
aflyse en del spejder aktiviteter. Takket være alle lederes store indsats med at 
finde alternative måder at holde møder på, er vi kommet godt igennem, men 
vi har plads til nye spejdere! Vi er nu helt uden de største spejdere. Vi prøver 
derfor at holde ekstra Sov Ude aktiviteter som PR for det gode spejderliv.  Fæl-
les juleafslutning mandag den 21.11 bliver årets sidste fælles møde.  
 
Rigtig god jul og nytår når vi når dertil og så ses vi i 2023. 
Spejderhilsen Mette, Gruppeleder 
 
 
Vi starter med fælles nytårskur den 9. januar - kl 18 til 19.30 i hytten.  Husk 
det gode humør og så ses vi. På dette møde får vi hjælp udefra af tidligere 
spejdere som planlægger og gennemfører mødet for os, det bliver så spæn-
dende! Godt nytår! 
16.1: deadline på Koks og beretninger 
20.2: Fastelavn 
Grupperådsmødet er berammet til onsdag den 22.02.2022 
 
Venlig spejderhilsen  
Gruppestyrelse og Ledelse 
 
 

 

 

Kalendertilbud i december som man selv kan deltage i:  
4/12 Julemærkemarch, med din familie, hvis du har lyst 
6/12 Fredslyset bæres ind kl. 19-20, hvis du har lyst 
 

 
 



 

Program familiespejd 
 

Hej Spejdere og forældre 
 
Siden vi sidst tog familiespejd mærket har vi fået et par nye, derfor 

tager vi mærket igen. Derfor kommer vi til at snakke om hvordan og 
hvornår man må bruge kniv. Vi skal finde ud af hvordan vi opfører os 
omkring et bål og måske hvordan vi laver en god dessert i bålet. Vi 
skal også lege lidt med et knobtov og lige lære et par simple knob. 

Måske gør det, det nemmere at løse alle knuderne i kluddermor. 
 
Spejderhilsen Sidsel og Henrik 
 

 

15/1 Familiespejd mærket 
29/1 Familiespejd mærket 
(12/2) ugen op til vinterferien. Vi skal lige se hvor mange der kan der 
inden vi finder ud af om vi har møde 
26/2 Familiespejd mærket 
 

 
  
   



Hej Mikroer og forældre 
Stjernekiggeraften var en stor succes. 
Vi har vores 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. 
 

Vi har været til Mikro Mini Træf 2022 sammen med Vikingerne i Store Heddinge, sammen med mi-
kroer og minier fra de andre spejder-grupper i Svend Gønges Division, som dækker over Peder Bodil 
spejderne og Tonkawa stammen fra Næstved, Haslevspejderne, Klintekongen fra Store Heddinge, 
Præstø spejderne, Møn Spejderne, 1. Kong Volmer, Kong Volmer Søtrop og Sjølund Gruppe. Denne 
gang var vi 102 glade spejdere og ledere, der havde den mest fantastiske træf. Masser af oplevelser 
i Vikingernes ånd. Vi lavede skjolde, lavede vores egen dej og bagte snobrød, lærte at kaste med 
våben, flette, knytte og slynge bånd, og rejse ud i verden for at bytte varer. Vejret var med os. Vi var 
ude hele dagen. Det var fantastisk dejligt at gense spejdervenner og få nye spejdervenner. 
 

Vi har taget Hulemærket og Spis i naturen. Vi arbejder med vores sanser så vi kan få Sansekender-
mærket. 
I vinter vil vi arbejde med En god kammerat og Cirkusartist. 
 

Vinterprogram: 
4/12 Julemærkemarch, med din familie, hvis du har lyst 
6/12 Fredslyset bæres ind kl. 19-20, hvis du har lyst 
Spejderfri i december, så der er tid til julerier 
9/1 Nytårskur, Fælles opstart 
9/1 En god kammerat 
16/1 En god kammerat 
23/1 Spis i naturen – Vinterbål 
30/1 det ved vi til den tid. 
 

Vinteren og mørket er over os. Derfor er det vigtigt, at vi har påklædning til at være ude. Vi ser des-
værre flere af børnene småfryse. Tag også inde-sko med, da det kan være fodkoldt i hytten. 
Husk egen drikkedunk med vand og sund snack. Men den energi vi brænder af, skal der også noget 
ind. 
 

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, ændre vi programmet til snemøde med sneaktivite-
ter. 
 
Er du forhindret så husk at melde afbud – send en sms. 
 

Spejderhilsen 
Troels, Astrid, Julie og Christina 



 Mini 
  Kære forældre og spejdere 
  Så nærmer julen sig med hastige skridt og det er 

  mørkt når vi holder møder. 

  Husk reflekser og lommelygter samt varmt tøj. 

  Rigtig glædelig jul og godt nytår. 

 

  Spejder hilsen Anders og Lisbeth 

  

  

  Mandag d. 21/11  juleafslutning. 

   

  JULEFERIE 

  

  Mandag d.9/1-23  opstart nytårskur 

  Mandag d.16/1     spejdermøde 

  Mandag d.23/1     spejdermøde 

  Mandag d.30/1     spejdermøde 

  Mandag d.6/2       spejdermøde 

  
 
 
 

 
 
   
 
 
 
 
 



 
 
 

 Hej junior 

 

Vi har stadig møder om mandagen, og holder dem sammen med mi-
ni, indtil vi forhåbentlig bliver lidt flere. 
 

I det nye år går vi igang med at skulle sove ude 4 gange i løbet af 
året. Det bliver spændende, og da set er i forbindelse med pr. Bliver 
der sikkert mulighed for at inviterer en god ven med. Men det er der 
selvfølgelig også på de almindelige møder. 
 

Der er stadig et par møder tilbage i år. 
Men ellers ønsker vi jer en rigtig god jul og godt nytår. Vi ses igen i 
det nye år den 9.1.2023 kl. 18—19.30 

 
Juniorlederne 



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, Drosselvej 22, 4800 Nykøbing. 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  Kristine Orland Kørvel, Chr. Winthersvej 13, 22 81 17 07 
Kasserer Rikke Frank, Hulemosevej 21, 4760, tlf. 20787811,  
mail: sjolundgruppe@gmail.com 
Forælder Monica Pedersen, Møllevej 2A, 50 57 10 78 
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  Mikkel Kjellberg 
Revisor supp. Claus Hemmingsen 


