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 PRÆSTØ GRUPPE 
 
Velkommen til den første udgave af 
Præstø Gruppes nyhedsbrev. Her 
kan du læse mere om hvad der sker i 
gruppen.  
 
Nyt Fra Bestyrelsen.  
Som noget nyt vil bestyrelsen hvert 
kvartal udsende et nyhedsbrev som 
skal fortælle om, hvad hver af 
grenene laver, og om hvad der sker 
på turene. Vi vil også komme med 
nyt fra bestyrelsen, og oplyse om 
kommende arrangementer som der 
vil foregå i hvert kvartal. 
Nyhedsbrevet vil også blive lagt op 
på vores hjemmeside. Det er 
Kristoffer, ungerepræsentant i 
bestyrelsen, der er ansvarlig for at 
skrive nyhedsbrevet med input fra 
ledere og bestyrelse. 
 
Bestyrelsen har besluttet, at der ikke 
bliver opkrævet kontingent for 2. 
kvartal, da der ikke har været 
mulighed for at komme til spejder-
møder.  
 

Vi har søgt Vordingborg Kommunes 
pulje til driftsstøtte bl.a. til dækning 
af en underskudsgaranti i for-
bindelse med den aflyste sommer-
lejr. 
 

Da forsamlingsforbudet forventes 
hævet til 30-50 personer fra d. 8. 
juni, er bestyrelsen begyndt at 
planlægge en fødselsdagstur. Det 
bliver formentlig kun for spejderne i 
år, og ikke med søskende og 
forældre, fordi vi ikke må samles for 
mange personer.  

 

Vær opmærksom på at bestyrelsen 
har sendt en mail ud om fordeling af 
flagdage.  
 

Præstø Gruppe og Corona. 
Hos Præstø Gruppe sørger vi for at 
overholde myndighedernes krav i 
forhold til corona. Vi gør bl.a. hvad vi 
kan for at overholde afstandskravet 
mellem hver spejder. Vi må 
desværre ikke komme ind i hytten i 
øjeblikket, heller ikke for at gå på 
toilettet.  
 

NYHEDSBREV 
2. KVARTAL 

Af Kristoffer B. Pedersen 
(Ungerepræsentant i bestyrelsen) 
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Under coronakrisen har vi lavet 
forskellige og meget anderledes ting 
for at holde spejder ved lige. For 
eksempel har vi lavet et livestream af 
et lejrbål til Sankt Georgs dag i stedet 
for at være nede ved Oasen. Der 
ligger en video på Facebook af både 
lejrbål og sagnet om Sankt Georg & 
dragen løst op af 2 juniorspejdere. 
 

Vi har også haft en gåtur, men hver 
for sig, hvor man skulle tage billeder 
undervejs på sin rute.  
 

Der er blevet gået alt fra 5 til 50 km. 
  

 
 
 
 

Nyt Fra Grenene. 
 
MIKRO: 
Hos mikroerne er de meget glade for 
at være tilbage, og sige hej til 
hinanden. Der er blevet lavet bål og 
leget og fundet kryb i ”skoven” ved 
hytten. 
 
MINI: 
Minierne har ikke haft hjemmespejd 
i den periode spejder var lukket ned 
pga. Corona. Men der var fin 
opbakning til både Vandreturen 
(hver for sig) og det virtuelle lejrbål.  
Det var derfor ekstra godt at kunne 
mødes igen og komme i gang med 
spejderaktiviteter. 
De seneste tre møder har været lidt 
anderledes end normalt. Vi har 
været på fotoløb i Præstø, hvor man 
skulle besvare opgaver og finde frem 
til næste post ved hjælp af billeder. 
Vi har også været på cykeltur til 
Faksinge skov med bål, madpakker 
og leg.  
På vores møder frem til d. 8. juni vil 
vi finde på sjove aktiviteter væk fra 
hytten. fx orienteringsløb i Folke-
skoven. 
 
JUNIOR: 
I Coronatiden mødtes vi 2 gange 
virtuelt, og haft gang i lidt 
“hjemmespejd” aktiviteter. 
Derudover er der det månedlige bad 
i fjorden, som alle selv måtte klare i 
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marts. Det var skønt at vi kunne 
mødes igen ved Folkeskoven i 
Tappernøje med orienteringsløb og 
bålrøg. Her i maj er vi sammen med 
troppen på aktiviteterne, d. 6. var 
der Woop- løb og badning.  
 
TROP: 
I troppen har vi pt. slået os sammen 
med juniorerne, det har vi gjort fordi 
der ikke er så mange spejdere 
tilbage.  
 
Månedens interview.  
Glæd dig til næste nyhedsbrev, hvor 
vi vil interview nogle forskellige 
spejdere. 
 
Kommende arrangementer.  
- En dagstur evt. med overnatning 

som erstatning på sommerlejr nu 
hvor SpovAlgre desværre er 
aflyst 

- Vi arbejder på en fødselsdags tur  
 
 


