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Vi er kommet godt i gang med spejder efter 
sommerferien, trods COVID-19. Oprykningen 
blev dog med lidt større afstand end normalt.  

 

Desværre kan vi stadig mærke de 
begrænsninger Corona-situation giver. Der er 
flere af de traditionelle turer og træf som i 
efteråret bliver væsentlig anderledes end 
normalt, og hvor vi ikke skal overnatte 
sammen. I stedet skal vi prøve noget ny og 
lave spejderting virtuelt med de andre 
spejdere i vores division (= område). Mere 
om hvordan det er gået i næste nyhedsbrev. 

Ved møderne forsøger vi at holde afstand og 
spritter hænder af jævnligt, og vi følger de 
seneste retningslinjer, bl.a. hos DDS, 
https://dds.dk/artikel/seneste-nyt-om-
coronasituationen,  
https://dds.dk/index.php/artikel/retningsli
njer-for-spejderaktiviter-under-coronakrisen    
 
 

Vores rum i hytten er ret små, så vi vil være 
meget ude hen over efteråret – husk derfor 
tøj og fodtøj, der egner sig til vejret. 
 
Nyt Fra Bestyrelsen: 
Bestyrelsen vil i efteråret inviterer forældre 
til en kop kaffe ved aflevering/afhentning af 
spejdere. Der vil være forældrekaffe hver 2. 
uge, og her er I velkomne til at spørge indtil 
kontingent, bestyrelsesarbejdet mm. Der vil 
også blive mulighed for at melde sig til 
opgaver, hvor vi har brug for forældrehjælp 
(Forældre på pletten). 

Som noget nyt vil Præstø Gruppe starte 
Familespejd op. Familiespejd er for børn i 
alderen 3-6 år og deres forældre. Første 
møde er søndag d. 4. oktober, hvor vi mødes 
fra kl. 9 – 11.00 ved spejderhytten. Som 
udgangspunkt er planen at mødes hver 3. 
søndag og undersøge naturen på forskellig vis 
og indøve meget basale spejderfærdigheder 
og viden om naturen. 

Der vil blive sendt kontingent ud i 
begyndelsen af oktober. 

Hen over sommeren har bestyrelsen og 
forældrene sat flag op i byen, nogle gange i 
bedre vejr end andre.  

 

NYHEDSBREV   Af Kristoffer B. Pedersen 
3. KVARTAL 2020   (Ungerepræsentant i bestyrelsen) 
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Nyt Fra Grenene: 
MIKRO:  
Vi er nu 10 mikroer + 5 nye der er ved at 
afprøve spejderiet. I efteråret arbejder vi 
med mærket en god kammerat og øver 
knivbevis med de nye. Vi skal lave mad over 
bål og forberede uhyggeligheder til 
Halloween. 
 
MINI: 
Vi startede september måned med et 
anderledes Økseløb grundet COVID-19 - 
denne gang et O-løb på 4 timer, men det 
sjovt at prøve.  

 
I minigrenen sagde vi midt i september farvel 
til næste alle vores ”gamle” spejdere – kun 
en enkelt blev tilbage og kun en enkelte 
mikro rykkede op. Så vi var lidt spændte på 
hvad efteråret ville bringe - MEN heldigvis er 
der 6 nye drenge, der har mod på 
spejderlivet. Indtil nu er det en ren drenge 
gruppen, som Lisbeth og Tina skal lære en 
masse spændende. Men der er også plads til 
piger, hvis I kender nogle I kan lokke med. 
Vi starter med de at øve brug af kniv og sav, 
men vi skal også hygge os med bål og 
madlavning samt lære at finde vej. Og så vil vi 
være ude, rigtig meget ude, så husk varmt 
tøj, godt fodtøj og regntøj, hvis det skulle 
finde på at regne. 
 
 

JUNIOR:  
Juniorgruppen er startet flot op - vi har 7 
juniorer og plads til flere! Jane er startet som 
Juniorleder: Velkommen til Jane, der har 
været spejder i mange år i Vordingborg! Som 
junior arbejder vi i patruljen selv og sammen 
med den voksne. Spejderne er delt i 
patruljer, der fungerer de næste 5 uger, og så 
rokerer vi- så alle får trænet samarbejdet 
med hinanden og fællesskabet i gruppen 
styrkes. 
Det vigtigste i juniorgruppen er at blive bedre 
til at klare sig selv i fællesskab med andre, 
samt at spejderne i øget grad udfordres og 
selv er med til at bestemme, hvilke 
aktiviteter de skal gennemføre. Vi starter 
med bål og luxusmorgenmad og dernæst går 
vi i gang med mærket “ Den gode Patrulje”. 

TROP:  
Troppen har også fået ny leder – Jacob, som 
barn har været spejder i Præstø. Han har de 
senere år været spejder i Vordingborg. 
Velkommen! 
Troppen skal i gang med 3 mærker: Triple 
Challenge, Alene i vildmarken og Influenser. 
Vi startede på Triple Challenge d. 23/9 hvor vi 
kørte Mountainbike ved Bosei. Vi skal ud og 
lave én aktivitet på land, til vands og i luften. 
Næste udfordring er at klatre på den nye 
klatrevæg i DGI huset Vordingborg. Til sidst  
skal vi også ud på vandet. 
Alene i vildmarken, er et mærke man får ved 
at tage på en tur med ”alene i vildmarken 
princippet”. Man må kun medbringe 10 
personlige ting, og så nogle basale ting. 
I influenser skal man reklamere for gruppen 
på 3 forskellige sociale medier, man skal lære 
lidt om hvad der er god opførsel, og hvad 
man ikke skal poste på sociale medier. 
 
Kommende Arrangementer: 
4 oktober kl 9 – 11: familiespejd 
28 oktober kl 17 – 19: Halloween fællesmøde 
31 oktober: Mikro, Mini træf 
7 november: Tropstræf  
28 november Juletur 


