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 Indholdsfortegnelse: 

Side 2 

Kære spejdere og forældre 
Vil I hjælpe os med at blive flere?  
Så spred venligst budskabet om os, så vi bliver flere og også gerne nogle pi-
ger til de ældre grene. Og vi har ledere der meget gerne vil spejde! 
Spejderhilsen Mette (51532587) 
Næste deadline på Koks: den 11.4. 2023 til mette@nyraad.net 
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Fælles Siden  
Så er vi i gang igen, vi havde en hyggelig og rar fælles nytårs-
kur med historier fra gamle dage, om hejk på Møn, møder, 
dagbøger og skrivning af dem og meget mere. Samt fine po-
ster med knob i spagetti, Kimsleg, og skrivning af årets nytårs-
tale. Tak til de 3 “gamle Ledere Rikke, Lene og Lotte! 
Nu er der snart fastelavn og i samme uge Grupperådsmøde og Tænkedag.  
Tænkedag holder vi jo for “at tænke på” spejdere og mennesker ude i verden. 
Dagen blev indført af vores stiftere Lady og Lord Baden-Powell. De startede 
spejderbevægelsen og blev gift med hinanden og sjovt nok havde de begge 
fødselsdag den 22. Februar. (Dog var Lady BP født i 1889 mens Lord BP var 
født i 1857) På et tidspunkt hvor de flere gange havde modtaget rigtig mange 
fødselsdagsbreve fra spejdere fra hele verden, fik de den gode ide, at istedet 
for at spejdere sendte hilsner til de 2, så skulle spejdere over hele verden hel-
lere fremover “tænke på hinanden og spejdere over hele verden” ved at give 
et lille beløb pr spejderår, som så sendes til årets tænkedag projekt. I år sen-
der vi pengene til tænkedagsfonden og på grupperådsmødet “tænker vi” på 
børn og spejdere fra Ukraine. Rent praktisk medbringer man 2 kr for hvert på-
begyndt spejderår til mødet den 22.2. 
Spejderhilsen Mette 
 

Fælles program:  
 
Februar 
20.2: fastelavn, se invitation på side 7 og husk indbetaling til Kong Volmers 
mobile pay!  
22.2: grupperådsmøde + tænkedag, særskilt invitation følger til alle på mail  
24.-25: Overnatning + aftenhygge for vores spejdere og Kong Volmer. (Tjek 
Facebook og hjemmeside lidt senere)  
 
Marts 
 
25.-26. 3: gruppetur, klima mærke, se indbydelse på side 8 
 
April 
11.4: deadline på Koks 
23.4: Sct. Georgsdag sammen med Gildet, mere besked kommer senere 
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FAMILIESPEJD 
 
Hej familiespejdere.  

 
Så er det blevet et nyt år, og vi skal igang igen.  

 
Vores møder er hver anden søndag, medmindre vi bliver nødt til at flytte det, og 

møderne er fra 930-11.  
 
Vi starter ud med familiespejdermærket, fordi der er kommet nye til, men også 

fordi det passer virkelig godt ind med de aktiviteter vi alle godt kan lide.  
 
Vi skal øve os mere i at vide noget om brænde, at kløve noget, snitte og bygge 

bål, og meget mere end det.  

 
Vi håber at I kan finde nogle flere at tage med, det er altid lidt sjovere, hvis 

man er flere.  

 
Spejderhilsen Sidsel og Henrik 

 
Program:  

 
15/1 Møde 

29/1 Møde 

12/2 Møde, hvis ikke alle er taget på vinterferie.  

20/2 Fastelavn, se seddel andet sted i Koks.  
22/2 Grupperådsmøde og tænkedag, se andet 

sted i Koks.  

25/2 Obs, det er en lørdag.  
12/3 Møde, hvis vi kan finde en anden leder til 

at holde mødet.  

25-26/3 Gruppetur 

9/4 Påskeferie 
23/4 Sct. Georgsdag sammen med Sct. Georgs-

gildet 
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       Hej Minier og forældre 
 Så kom vi i gang igen ,håber at I er kommer godt ind i 
det nye år. 
  Vi har stadigvæk kun en spejder, men vil så gerne 
have nogle flere. 
  Vi gør vores bedste for at få det til at fungere. 
  
   Spejder hilsen Anders og Lisbeth 
  
  
   Mandag d.24/1    spejdermøde 
   Mandag d.30/1    spejdermøde 
  
   Mandag d. 5/2     spejdermøde 
   Mandag d. 13/2   VINTERFERIE 
   Mandag d.20/2    Fastelavn 
   Onsdag d.22/2    Grupperådsmøde +tænkedag 
   Mandag d.27/2    spejdermøde 
    
   Mandag d.6/3      spejdermøde 
   Mandag d.13/3    spejdermøde 
   Mandag d.20/3    spejdermøde 
  

   Lørdag og Søndag d.25-26/3  Gruppetur 
   Mandag d.27/3    spejdermøde 
    
   Mandag d.3/4       spejdermøde 
   Mandag d.10/4     PÅSKEFERIE 
   Mandag d.17/4     spejdermøde 
  
   Søndag d.23/4     Sct.georgs dag sammen med sct georgs gilderne 
  
   Mandag d.24/4     spejdermøde 
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Hej juniorer 
 
Vi er stadig ikke så mange, og derfor afholder vi stadig møder sammen 
med mini grenen om mandagen.  
Vi  vil så gerne være flere, så tag endelig en god veninde med, måske 
hun kan have interessen også, og vil starte op med og være spejder.  
 
Der vild løbet af året være lidt pr., hvor vi vil sove ude og lave en masse spejderaktiviteter. 
Her er i meget velkommen, husk blot varmt tøj og sovepose.  
 
KALENDER 
 
16 januar møde med minierne 
 
23 januar møde med minierne 
 
30 januar møde med minierne 
 
6 februar møde med minier 
 
13 februar vinterferie 
 
20 februar fastelavn se andet sted i koks, husk tilmelding og betaling til kong volmer  
 
22 februar tænkedag og grupperådsmøde husk 2 kr. pr spejder år, og tag dine forældre 
med. 
 
24-25 februar vi regner med pr arrangement, følg med på Facebook.  
 
27 februar møde med minierne 
 
6 marts møde med mini 
 
13 marts møde med mini 
 
20 marts møde med mini 
 
25-26 marts gruppetur, invitation følger 
 
27 marts møde med mini 
 
3 april møde med mini 
 
10 april 2 påskedag påskeferie og i ønskes god påske 
 
 
Spejderhilsen Maria og Maj Britt 
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Fastelavn  
 
 
 

Så er det tid til at der skal kåres en ny kattekonge og kattedronning. 
Du skal derfor finde den bedste udklædning du kan, frem, og vær 

med til fælles fastelavnsfest i den blå spejderhytte.  

Mandag d. 20/2 kl. 18-20  
SU senest 6/2 til din leder  

Prisen for dette arrangement er 20kr pr pers.  
Som skal overføres til 1. Kong Volmers gruppe på 
mobil Pay: 35137—husk at notere: navn og Sjø-
lund—på Spejder, når du sender via mobilpay! 
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Gruppetur 
Kære spejdere i Sjølund 
Vil I med på gruppetur? Så skynd jer lidt at til-
melde, se info herunder, spejderhilsen jeres ledere 
 
Hvornår: lørdag den 25.3 kl 10 til søndag den 26.3 kl 11 
Hvor: I vores egen hytte 
For hvem: for spejdere og I må meget gerne medbringe en 
ven. Vennen må gerne være med hele tiden, men kan også 
blot vælge at være med i et par timer.  
Tema: Klima og miljø - vi skal på ekspedition i området og her 
bl.a. handle mad fra madspild, vi skal måske også spise klima-
mad med kryb, spille crispie golf, osv, det bliver sjovt og vi 
håber du vil med og tager en ven med! 
Medbring: uniform med lommeorden, sutsko, sovepose og 
underlag, nattøj, tøjdyr, ekstra tøj, varmt tøj til at være uden-
dørs, og madpakke og drikkedunk til lørdag frokost.  
Pris: 100 kr. som betales ved tilmelding. 
 
Tilmelding til din leder senest den 14.3.2023 
 
Spejderhilsen fra Lederne i Sjølund  
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Sjølundsangen  
Melodi: Den glade vandrer… 

 
1. I Sjølund Gruppe mødes vi 
til hverdag og til fest 
for vi kan spejderiet li’ 
og sammen er vi bedst. 
Spejderi, spejdera, spejderi, spejdera-ha-ha-ha 
Spejderi, spejdera 

Og sammen er vi bedst. 
 
2. Vi startede et lille sted 
som ”slottet” blev det døbt 

men der kom hurtigt mange med 
så blev barakken købt 
Køberi…. 
 
3. I Vordingborg vi hører til 
den gamle hovedstad 
med gåsetårn og garderspil 
ruin og andebad. 
Baderi…. 
 
4. Med mikro, mini, junior 
vi tager kampen op 
med spejderne og senior 
vi går i samlet trop 
Tropperi…. 
 

5. Nu slutter vi vor lille sang 
fra Sjølund Gruppen her 
vi ses jo nok en anden gang 
så kan I høre mer’ 
Spejderi….. 
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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  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 
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