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Kære spejdere og forældre i Sjølund 
 
 
 

Vi inviterer hermed til grupperådsmøde og tænkedag  
onsdag den 22.2 2023 - kl. 18 - 19.30 i hytten. 

 
Mødet er for alle spejdere og forældre, samt ledere og bestyrelse.  

Grupperådsmødet er vores årlige generalforsamling og nye forældre til be-
styrelsen er meget velkomne. Formand og gruppeleder orienterer gerne 

om opgaven inden mødet, se venligst vores telefonnumre på sidste side i 
materialet. Og se dagsorden, regnskab, budget og beretninger i dette mate-

riale.  
 

Tænkedag holder vi for “at tænke på” spejdere og mennesker ude i ver-
den. 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 mod-
taget 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 hellere fremover “tænke på hinanden og spejde-
re over hele verden” ved at give et lille beløb pr spejderår, som så sendes 

til årets tænkedag projekt.  
I år sender vi pengene til tænkedagsfonden og på grupperådsmødet 

“tænker vi” på børn og spejdere fra Ukraine. Rent praktisk medbrin-
ger man 2 kr for hvert påbegyndt spejderår til mødet den 22.2. 

 

Vel mødt til årets møde; vi starter med grupperådsmøde, fortsætter 
med tænkedag og slutter med en bid Ukrainebrød og lidt ost, samt 

kaffe og vand.  
 

Med Spejderhilsen Bestyrelse og Ledere i Sjølund DDS  
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Dagsorden jf. Det Danske Spejderkorps’ vedtægter § 64 

 
1. Valg af dirigent og referent 
 
2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning  
• Beretninger fra bestyrelse og de enkelte grene er med i dette materiale og der kan stil-

les spørgsmål på mødet.  
 
3. Fremlæggelse af årsregnskabet til vedtagelse. 
Regnskabet er revideret og underskrevet af bestyrelsen og revisor, se venligst længere frem-
me i materialet.  
 
4. Behandling af indkomne forslag, skal fremsendes til formanden Kristine Orland senest 
den 6.2.2023 
 
5. Fremlæggelse af budget, herunder kontingent for det kommende år til vedtagelse. 
Jfr. § 62 stk. 3b. Budget for det følgende år samt – for enheder – justeret budget for indevæ-
rende år.  
 
6. Fastsættelse af antal pladser i bestyrelsen. 
Det skal ske under hensyntagen til §66 stk. 2. 
Bestyrelsen består som minimum af en bestyrelsesformand og en kasserer samt 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 bestyrel-
sen, tillige tilstræbe at såvel forældre, unge spejdere og spejderledere er ligeligt repræsente-
ret. Bestyrelsen anbefaler som minimum 6 personer til bestyrelsen.  
 
7. Valg til bestyrelsen (gælder for en toårig periode) 
Valg af formand; Kristine Orland Kørvel er valgt i 2022. 
Valg af kasserer: Rikke Frank er valgt i 2021 og er villig til genvalg. 
Valg af forældre: Monica Pedersen er valgt i 2022 og ønsker at udtræde.  
Valg af ung: Julie Præstegaard er valgt i 2022. 
Valg af leder: Ole Hadsbjerg er valgt i 2021 og er villig til genvalg. 
Valg af leder: Maj Britt Olsen er valgt i 2022. 
Valg af leder: Mette Høgh er valgt i 2022.  
 
8. Valg af revisor og evt. revisorsuppleant (gælder for en etårig periode) 
 
9. Valg af fem stemmeberettigede til divisionsrådet (gælder for en etårig periode) 
 
10. Valg af to stemmeberettigede til korpsrådet (gælder for en etårig periode) 
 
11. Eventuelt  
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Beretning fra bestyrelsen  

 

Vi har i årets løb vendt medlemstallene, og vi håber stadig at, hvis 
man har en ven eller veninde, at man tager dem med, så de kan prøve 
at være spejder, vi har snakket om de PR arrangementer der er og vil 

blive holdt i løbet af året. 
Desuden har vi i år søgt penge fra Vordingborg Festuges overskud. 

De penge vi fik, har vi brugt til en ny vandvarmer, da den gamle var 
gået i stykker. Tusind tak for den støtte. Gruppen har været på den 

store lands - sommerlejr, kæmpe oplevelse. Og der har været en som-
merlejr for de mindste samt flere andre gode aktiviteter.  

Derudover forsøger vi at sprede ordet ud på de forskellige Facebook 
grupper, når vi holder arrangementer, for således at få spredt ordet om 

Sjølund Gruppes aktiviteter. 
 

Jeg takker alle ledere, spejdere, forældre og bestyrelse for det gode 
samarbejde. 

Bh Formand Kristine  

Side 5 



 
  

 

Beretning fra Gruppeleder 
 

Året 2022 startede med covid-19 lukninger igen, men så kom vi i 
gang i de forskellige grene igen. Og fælles tog vi også fat. I marts var 
vi således på gruppetur til Nykøbing med toget. Det var en rigtig god 
tur med forskellige forsøg og hjemmelavede test-raketter under tryg-
ge forhold med Henrik i spidsen. Sommerlejren gik jo som bekendt 
til den store landslejr Spejdernes Lejr på midt Sjælland - vi var dog 
ikke så mange herfra, men dem der deltog havde en fantastisk lejr! 
Mikro og familiespejd holdt mini sommerlejr herhjemme inden lej-
ren.  
Efter sommerferien havde vi igen fælles start med mange gode aktivi-
teter på en søndag tæt på skolestart. Dernæst kom oprykning, og se-
nere for første gang i flere år; juleafslutning inklusive spejdere og de-
res familier. 
Henover året har vi også haft flere “sov ude” arrangementer, både 
som arrangementer for spejdere i gruppen, men også for at tiltrække 
nye spejdere og dette fortsætter vi med her i 2023.  
Vi har desværre ikke spejdere i tropsgrenen pt og meget begrænset 
antal i mini og junior, så alle gode ideer til fremstød og til hvordan vi 
bliver flere, modtages meget gerne.  
Leder antal er uændret, lederne er der og venter på at vi bliver flere. 
Tusind tak for det! 
Gruppen deltager i divisionens arbejde med at blive flere, der bliver 
et arrangement i marts hvor vi samles næste gang.  
Hytten har igennem året været udlånt til politi, dagpleje, diverse mø-
der mm. 
Tilbage er der kun at sige tusind tak for det store arbejde der ud-
føres af spejdere, ledere, forældre, formand og kasserer, tusind 
tak til jer alle! 
De bedste spejder hilsner Mette 
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Beretning fra familiespejd 
 

Året der gik i familiespejdergrenen.  
 

Året har budt på et svingende antal familiespejdere, men det meste af tiden har vi været omkring 5. Vi vil gerne 
være mange flere, så send gerne flere familiespejdere til os :-)  
 

Vi har været i skoven og kigget efter dyr og lavet gipsafstøbninger som vi senere malede. Vi har også testet 
vinden, ved at lave vindmålere.  
 

På gruppeturen var vi i Nykøbing F, og vi var science pirater. I det hele taget kan vi rigtig godt lide at lave seje 
ting i naturen, og lære om naturvidenskab. Vi lavede både raketter og vi så også på stjerner i den store stjerne-
kikkert.  
 

Vi har nået vores sporfindermærke, hvor vi har lært om indianertegn, og hvordan de kunne signalere ude i sko-
ven, hvor de var gået hen. Vi har lavet baner til hinanden, og trænet at gå igennem dem.  
 

Vi har været på udflugt for at se om vi kunne fange små insekter i voldgraven, og bagefter se om vi kunne iden-
tificere dem. Det er altid hyggeligt at ligge på en lille bro og fiske med sit fiskenet.  
 

Den lille sommerlejr, som var for familie spejderne, mikro og mini blev holdt nede ved vores egen hytte. Det er 
altid sejt at sove i telt og lave mad over bålet. Det var en mega god oplevelse, og der blev leget med mælkekas-
ser og andre sjove ting undervejs, f.eks. Insektsugere, fordi temaet var Science Natur pirater.  
 

Den store sommerlejr, der deltog en familiespejder, fordi hun ikke rigtig kunne være alene hjemme. Det var en 
fantastisk stor oplevelse, at lejren var så enorm, og der var spejdere alle steder.  
Til sidst blev My så tryg, at hun mente at det var okay at gå til hjælperlejren, uden lige at sige det til en vok-
sen :-) men formålet var at besøge farmor, så hun var heldigvis så flink at ringe.  
 

Fælles opstart var en rigtig god oplevelse for familiespejdere. Vi var med til at tage Naturfan mærket, hvor vi 
prøvede at ligge i skovbunden, vi byggede huler og så hvor meget de større spejdere kan. Det er bare sjovt.  
 

Økseløb, hvor vi prøvede at være navere. Vi havde desværre mandefald, pga. sygdom, men der var nogle styk-
ker afsted alligevel. Der var en god stemning, og Sct. Georgsgilderne havde virkelig gjort meget ud af temaet, 
så spejderne kunne leve sig ind i det.  
 

Vi havde oprykning, hvor vi sendte My videre til mikrogrenen. Det er altid stort når man sender spejdere videre 
til de næste grene. De er klar på nye eventyr og til at lære en masse nyt. Spejderne skulle have hjemmelavede 
naturgaver med, og der var også dragedrinks i flotte farver.  
 

I efteråret har vi taget et mærke der handler om Skovens dyr. 
Vi har lavet mad til fuglene og bygget et hus til vores foder 
Vi har lavet biotoper i store glas, så vi kunne se om vores fyld kunne lave sin egen ilt og leve under lukket glas.  
Vi har skulle ligne dyr, så vi malede os som mus og edderkopper. Det var ret sejt.  
Vi har brugt de sanser, som dyrene bruger mest. 
Smags-kims, hvor vi har været mega modige. Med bind for øjnene, skulle spejderne smage på noget, og forsø-
ge at være helt stille, indtil alle havde prøvet. Det var ret svært.  
Vi har også prøvet at kravle igennem en bane og mærke på forskellige ting, mens vi havde bind for øjnene.  
Og så har vi trænet huske-kims, hvor vi fjernede et viskestykke fra de gemte ting, og bagefter, da viskestykket 
var over tingene igen, skulle vi sammen huske alle tingene. Det var vi også ret seje til.  
 

Vi glæder os til det næste spejderår, det skal nok blive en fest  
 

Spejderhilsen Henrik og Sidsel 
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Beretning fra Mikrospejd 
 

Vi ser tilbage på 2022, som et godt spejderår. Dejligt med vores ude-møder ved hytten og i lo-
kalområde. Vi har altid stor tilslutning til spejdermøder og de arrangementer, der har været i 
årets løb. 
  
Vi har gren-møder, hvor vi indimellem også er sammen med minierne. Vi holder også mødefor-
løb sammen med Kong Volmer minier og det vil vi gøre igen. Nu er vi 12 mikroer i mikro-
grenen og vil gerne være flere og mange flere piger. På ledersiden er vi Astrid, Troels og Christi-
na. Vi har lige sendt Julie på højskole det næste ½ år og Benedicte er draget til Århus for at stu-
dere. Vi har og forventer mange sjove timer sammen, både ledere og spejdere. 
  
Mikroerne er superaktive på møderne og ikke mindst at fordelingen er 9 drenge og 4 piger. De er 
en meget livlige. Vi har mødt og løst mange spejderopgaver. Vi har taget mærket Cirkus artist, 
Klar dig selv, Stjernekigger og Sansekender. Hulebygger og Spis naturen forløber over hele året. 
Vi arbejder med basisøvelser, for at kunne klare os selv. Vi vasker op og smører madder og 
skræller gulerødder. Det at skrælle gulerødder 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 Oringepynten. 
  
Vi har benyttet os af lokalområdet og holder vores møder der, og det er vi ret glade for. Vi har 
mødtes på Ore strand, Trellemarken, Kirkeskoven og det vil vi fortsætte med. Stjernekigger tager 
vi i forbindelse med overnatning i hytten. Det er en stor succes. Vi mødtes klokken 17, hygger os 
spiser aftensmaden sammen, som er lavet over bål. Det var noget alle kunne lide. Samtid var der 
tid til at lege frit på spejdergrunden. Vi havde bålhygge med pandekager og ristede skumfiduser 
og kiks. Vi lå alle på presenningen og kiggede op på stjernerne. Mørket blev udforskes, med og 
uden lommelygter og vi sov i hytten og tog hjem igen næste formiddag. 
Vi følger årstiderne og har stort set hold alle møder ude, så vi har aktiviteter også i mørket, hvor 
vi bruger vores sanser, det giver andre oplevelser. Vi laver bål året rundt og spiser naturen. Bål-
møderne holder vi gerne sammen med minierne, da disse aftener er meget presset, da vi kun har 
1,5 time. 
  
Gruppeturen gik til Nykøbing F, hvor vi havde lånt en spejderhytte. Her hyggede vi max og lege-
de SciencePirater. Vi blev så begejstret for SciencePirater, at vi tog dette op igen på sommerlej-
ren. Sommerlejren blev hold ved vores egen hytte, da vi jo ikke havde været særlig meget i vores 
hytte i 2021. Vi havde sommerlejr sammen med minierne og familiespejd. Det er ikke sidste 
gang vi gør det. Vi sov i telte og havde en fantastisk sommerlejr. 
Økseløbet blev afholdt, hvor vi var afsted som navere og mødte alle de andre spejdere og FDF’er 
i Vordingborg kommune. Det bød på udfordringer, hvor vi skulle vise vores færdigheder. Alt i 
alt en god dag. 
Træf blev afholdt Vikingernes verden. Vi havde et super fantastisk mikro mini træf i Store Hed-
dinge, hvor Vikingerne tog ud på togt. Det kræver mange færdigheder. Der skal samarbejdes om 
at lave forsyninger, fremstille våben, navigerer skiber og skabe pynt. Vejret var ovenud fanta-
stisk. Vi var mange glade spejdere og ledere der var glade for at se hinanden og have en god fæl-
lesoplevelse. 
  
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. 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 Minispejd 

Vi startede op med 3 minier, så vi var sammen med mikroerne ved 
mange af vores møder. Mange af vores møder foregik udendørs, hvor 
vi lavede mad over bål, gik ture i byen eller i kirkeskoven. 
 

Vi havde en dejlig gruppetur til Nykøbing F. hvor vi havde lånt en 
hytte. 
Vejret var med os,  Henrik havde lånt en stjernekikkert, hvor vi også 
kunne se på solen og om aftenen så vi stjerner. Der blev også lavet 
små ler vulkaner,vindmøller og en flaske raket blev sendt af sted, 
hygge og leg blev det også til. 
 

Så kom den store sommerlejr SL22 som fore gik i Hedeland ved Ros-
kilde, et stort natur område der havde været grusgrav, så der var man-
ge bakker og en stor sø. 
Det var en stor oplevelse med så mange spejdere fra alle slags korps 
og fra hele verden. Vi var ikke så mange fra os af, vi havde Pi med og 
hendes søster My +mor Sidsel og Far Henrik. Så havde vi 3 seniorer 
med. Christina kom midt på lejren. Jeg havde Anders med. Vi havde 
også besøg af Astrid+Mand , og Majbrit( flere gange) og mange af 
mine gildebrødre. 
Det var 10 fantastiske dage som man aldrig vil glemme. 
Vi havde fælles opstart en søndag efter ferien og det var godt for så 
havde vi mere tid til at lave noget sammen. 
 

Økseløb var weekenden d.3-4/9 og det handlede om Naverne,hvor 
der var mange spændende poster. 
Oprykning, så nu har vi kun 1 mini og 1 juniore ,så vi holder møder 
sammen og stadigvæk nogle møder med  mikroerne. 
Juleafslutning kunne vi holde sammen igen, med fælles buffet og ju-
leaktiviteter. 
 

spejder hilsen Anders og Lisbeth      
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 Beretning fra Juniorspejder 
 

Dette er nok den korteste beretning for juniorerne til dato, vi har la-
vet.  
2022 har været et meget tomt år, vi havde først en junior da der var 
oprykning i september.  
Vi har arbejdet tæt sammen med mini grenen, da vi ikke er flere end 
dem vi er. Maria og jeg har assisteret og hjulpet til i det omfang vi har 
kunnet, i andre grene i årets løb.  
Vi håber på at pr, arrangement forhåbentlig kan give lidt flere spejde-
re til grenen, da flere spejdere, nemmere skaber sjove og interessante 
aktiviteter. Så vi håber. 
 

Spejder hilsen Maria og Majbritt 
 

 

Beretning fra Troppen 
 

Denne beretning er vel den korteste jeg endnu har skrevet. 
Året 2022 blev året, hvor de aktive spejdere forlod tropsgrenen op til 
sommerferien for at hellige sig studier mv. og eftersom der ingen ju-
nior spejdere var til at rykke op til tropsgrenen, er der ingen spejdere i 
tropsgrenen. 
En underlig situation at stå i, håber det igen bliver attraktivt at være 
spejder i alderen 12-16 år. 
  
Maria og Ole 
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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, Drosselvej 22, 4800 Nykøbing F.  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,Drosselvej 22, 4800 Nykøbing F. 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 Mikkel Kjellberg 
Revisor supp. Claus Hemmingsen 
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