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BESTYRELSEN 

 

UDVALGSKONTAKT 

 

 

FORMAND Birgitte Holm Petersen 39565841 

NÆSTFORMAND Mikael Gajhede 52612120 

KASSERER Torben Aagaard 32555612 

SEKRETÆR Jan Mouritsen 31905161 

MEDLEM Lone Lindholm 39695005 

FOLKEVALGT 2015 Anne Rhein Hansen 21900700 

FOLKEVALGT 2014 Bettina Nielsen 48244348 

KØBENHAVNS STIFT Keld Gaarn-Larsen 36172325 

HELSINGØR STIFT Preben Schousboe 44975927 

   

HOLDADMINISTRATION 

TEKNISK UDVALG 

Mikael Gajhede 

Henrik Nexøe 

52612120 

61277427 

PR-UDVALG Birgitte Holm Petersen 39565841 

SEJERBORGS VENNER Gerd Hansen 38280883 

UDLEJNING Torben Aagaard 32555612 

 

 

Indlæg sendes til redaktionen 

inden næste deadline 27. januar 2017 

Jan Mouritsen, Frederiksdalsvej 10E st. tv. 2830 Virum 

E-mail: olund@get2net.dk 
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INDBYDELSE TIL SEJERBORG’S 

ÅRSMØDE 2016 
 

Så er der gået endnu et år og det vil glæde os at se jer alle – forældre, 

ledere samt Sejerborgs Venner og Seniorlejrdeltagere til 

 

Sejerborgs Årsmøde den 16. november 2016 kl. 19. 

 

Mødet afholdes i 

 

Storbycentret Bethesda, Rømersgade 17, 1362 København K. 

 

Vi håber, at I har lyst til at komme forbi. 

Vi byder på te og kaffe med blødt brød. 

 

På mødet vil der blive fortalt om sommerens lejre, ligesom der vil blive 

berettet fra Sejerborgs forskellige udvalg om, hvad der har været af 

aktiviteter i årets løb. 

 

Der skal blandt forældre og ledere vælges et nyt bestyrelsesmedlem samt 

en suppleant for to år. 

Vi glæder os til at se jer. 

 

Venlig hilsen 

Sejerborgs Bestyrelse 
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TEKNISK UDVALG 
 

Efter denne fantastiske sensommer, er det ved at være tid til at lukke lejren 

ned for endnu et godt år.Når vi ser tilbage på året 2016, så er det endnu et 

år, der har båret præg af en stor og god frivillig indsats. 

Vores arbejdsweekender oppe på Sejerborg, har stadig et meget højt og 

effektivt niveau. Vi har igen i år nået rigtig mange ting. Teknisk Udvalg og 

Sejerborg er utrolig taknemmelig for jeres gå-på-mod, opbakning og indsats 

omkring vores arbejdsweekender og i særdeleshed påsken. Vi håber 

virkelig, at I fremover også vil have tid og lyst til at komme og hjælpe. 

Arbejdsweekenderne er ikke for en lille lukket gruppe personer, alle er 

velkommen. Så sæt et kryds i kalenderen allerede nu for Påsken 2017.På 

årsmødet vil jeg fortælle om alle de opgaver vi har fået løst i år og informere 

om de næste udfordringer, der ligger i fremtiden.  

Næste arbejdsweekend ligger i påsken fra ondsag d. 12 april til søndag d. 

16 april. Nærmere information kommer i Sejerborg Nyt i forårsudgaven 2017. 

På vegne af Teknisk Udvalg, vil jeg gerne takke for samarbejde og 

opbakning til vores fælles projekter. Og sige STORT tak til alle jer der har sat 

tid af, til at hygge, grine og knokle med os. Tak og på gensyn. 

De bedste hilsner fra Teknisk Udvalg 

Henrik Nexøe 
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1.  HOLD, 
blev afholdt i vikingernes tegn. Her legede og lærte vi om vikingernes liv, 

færden og hørte bl.a. også om de nordiske guder. 

 

Sejerborg blev til en vikingeborg i denne uge, hvor vi sad ved langborde i 

salen og spiste godt med vikingemad, i hvert fald masser af kød og udenfor 

var der dagligt aftenaktiviteter ved bålpladsen, essen, træværksted, 

knytte/smykke værksted og ikke mindst trænede krigerne med sværd.   

 

Alle løb og arrangementer osede af vikingeånden og der blev afprøvet både 

styrke-, hukommelse-, hurtigheds-og strategiprøver.. Alt sammen i en 

herlighed af godt humør og samarbejde… 

Vejret tillod flere bade/strand ture og vore traditionelle aften strandhygge 

med alle, blev også en succes, hvorefter de store børn kunne opleve et 

veludført natteløb og dejlig suppe inden de kunne komme til køjs. 

 

Til andagten fik børnene indsigt i vikingernes liv,  

den nordiske mytologi, hørte om deres togter 

og hvordan de rejste ud i Verden og fik 

kristendommen med til Danmark.  

 

En spændende Danmarks historie, om 

vores første enehersker Harald Blåtand, 

Jellingestenen, dåben og konfirmationen. 
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En unik gennemført uge, hvor alle var engagerede og ydede det ypperste.  

En stor tak til jer alle som frivilligt år efter år komme og bidrager med hver 

jeres personlighed og energi, og som er med til at give børn og hinanden en 

unik oplevelse af kærlighed og sammenhold, som jeg kun har oplevet her på  

Sejerborg. 

 

Tak til Sara, som har taget et stort medansvar og organiseret alle 

aktiviteterne på lejren.  

 

På Facebook i gruppen ”Sejerborg 1. Hold” kan I se 424 billeder fra denne 

uge og jeg er sikker på at børnene kan fortælle meget mere om alt det de 

oplevede… I kan anmode Sara Lassen om optagelse i denne gruppe på 

Facebook. 

 

Tak for denne gang.. 

Kærlige tanker fra Bettina Nielsen 

 

NB: Allerede nu har vi aftalt næste års tema, et tema som igen vil byde på 

masser af udfordringer, sjove lege og ude liv både for piger og drenge. 

Næste år på 1. Hold er temaet, Indianer.  

Vi glæder os allerede.  
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2. HOLD  

I en krog ved krat og strand.. 

 

Lasse og Jens stod på Sjælør station og ventede på os, da vi skulle afsted. 

Bussen kørte som altid kl. 8:30 og efter en time ankom vi til Sejerborg. Der 

var også børn der var kommet til lejren i bil, og sammen med dem gik vi ud 

til flagplænen og hejste vores flag. Herefter blev vi delt i bordhold, og så var 

det tid til at finde en køjeseng og pakke ud.  

 

Formiddagen gik med at hygge, farve bordholdsbogstav og lege med nye og 

gamle kammerater.  

Efter frokost, der som altid består af frikadeller, hjemmelavet agurkesalat, 

nye kartofler og sovs, så var vi ude på et løb, der viste lejren frem. 

Om aftenen efter kold mad, sang vi lejrsange og naturligvis sang vi ”Ingen 

plet på hele jorden”. 

 

I første uge havde vi blandet vejr. Det skiftede ofte flere gange i løbet af en 

dag, men det var ingen hindring for at lege, være på løb, spille bold, lege 

Stratego og meget andet. Vi fik besøg af Zia fra USA. Hun havde hørt om de 

mange talenter fra Sejerborg, så den eftermiddag stod den på sang og dans. 

Vi holdt også fest for de små og mellemstore børn og de store tog en tur på 

stranden, hvor de fløj med drager. Vi kom dog ikke i vandet i den første uge, 

men det fik vi rådet bod på i anden uge. 

 

Om søndagen havde vi forældredag. Den begyndte kl. 10:30 med 

gudstjeneste, som de store børn havde lavet i løbet af første uge. Til frokost  
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var vi over 100 til spisning i salen. I hvilepausen havde forældrene mulighed 

for, at tage egne børn med uden for lejren. De børn, der ikke fik besøg, gik 

med nogle af lederne uden for lejren og købte is. Om eftermiddagen var vi 

alle samlet på Sejerborg igen, og nu stod den på boder, som bordholdene 

havde lavet. Der blev selvfølgelig også serveret gammeldags æblekage med 

flødeskum. 

Da alle forældre sidste på eftermiddagen var taget hjem, spiste bordholdene 

aftensmad rundt omkring på lejren. Tak for en dejlig forældresøndag. 

 

I anden uge kom solen fra morgen til aften. Nu var det blevet tid til at komme 

i vandet. Skønt at bade på ”vores strand”. Den anden uge bød også på løb 

og lege. Vi var på et løb, der begyndte med, at vi alle blev født. På en af 

posterne stod der to voksne i ble. Foran dem lå der nogle engangsbleer 

smurt med forskellige chokoladebarer, og nu skulle vi så gætte hvilke. Det 

så meget ulækkert ud, men det var sjovt og vi endte alle som pensionister.  

 

Vi var også på smuglerløb, endnu engang Stratego, stjerneløb og forskellige 

pladslege. For de store børn var der natløb på pladsen, ved stranden og lige 

rundt om lejren. Der skulle læses forskellige myter og findes bogstaver, og 

så var der forskrækkelserne. Natløbet sluttede af med suppe og brød i 

spisesalen. 

 

I år var der to assistenter der skulle døbes og en enkelt leder. Det foregik på 

flagplænen med en masse koldt vand. Det er altid sjovt at kigge på. 
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Den sidste aften havde vi fest – Sejerborg got talent! Alle bordhold skulle 

underholde med et nummer. Spisesalen blev pyntet fint op og der blev lavet 

en stor hestesko, hvor vi alle sad og spiste sammen. Menuen stod på pizza,  

gnavegrønt og pomfritter. 

 

Efter middagen klavsede vi rundt om flagstangen og så var vi klar til 

underholdning. Salen var nu ændret, så alle kunne se bordholdene optræde. 

Der var eventyr, kop-show, danse og hjemmelavede sange om lejren. Der 

var naturligvis også tid til lejrsange og for sidste gang blev der stemt i. 

 

Fredag, efter morgenmad, skulle der pakkes og gøres rent på lejren. Så var 

der tid til lege på pladsen. Efter frokost fik alle deres sidste lommepenge 

udbetalt og nu gik bordholdene uden for lejren for at købe is og slik. Der blev 

dog også tømt godt ud i vores egen slikbod. 

 

Kl 13:45 tog vi flaget ned for sidste gang i år og så skulle alle børn hjem. De 

blev som det sidste sunget ud af lejren med ”Afsked vi tager”.  

 

Vi siger tak for en dejlig lejr med jer alle, og håber I alle kommer igen næste 

sommer på 2. Hold – gerne med nogle kammerater. 
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SENIORLEJR 
 

Vi havde som sædvanligt nogle hyggelige dage, og turen gik igen i år til 

Rørvig for at spise frokost og udflugten gik til Odden. 

Husk der er årsmøde i Bethesda den 16. november, men hvis vi ikke mødes 

der, så ses vi måske på seniorlejren i 2017. 

De bedste hilsner fra  

Kirsten og Torben 
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SEJERBORGS VENNER 
 

Igennem mange år har I støttet os og givet store muligheder for forbedringer 

på Sejerborg, som både børnene og de voksne har fået glæde af. Det vil vi 

gerne sige mange tak for og håber, at I fortsat vil støtte os med bidrag store 

som små. 

Det er ikke så svært, selvom I ikke selv bruger net-bank og girokortet er ”en 

uddød race”. I går blot hen i jeres bank med et print af denne side og siger, 

at I gerne vil indsætte et beløb på Sejrborgs Venner’s girokonto (reg, nr. 

1551) nr. 3001733 eller på posthuset og udfylder et neutralt girokort – det er 

dem med (+01) – og skriver konto nr. 3001733 og beløb. 

Men ellers kan du måske få en du kender til at sende beløbet via deres 

netbank (det er ofte ganske gratis). 

Men husk altid at skrive dit navn som ”meddelelse til modtager”, så vi kan se 

hvem du er.Sejerborgs venner modtager også gerne ønsker til udstyr og grej 

til brug på Sejerborg, vi har hjulpet til med alt muligt fra legeting, nye 

madrasser og vinduer gennem årene – alt sammen noget som er med til at 

give en god lejroplevelse på Sejerborg. 

Så på forhånd – tak for dit bidrag. 

Gerd Hansen, kasserer for Sejerborgs Venner 

--- Slut på denne udgave af Sejerborg Nyt --- 


