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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 39695004 

FOLKEVALGT 2015 Anne Rhein Hansen 21900700 

FOLKEVALGT 2016 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. august 2018 

Jan Mouritsen, S.Kierkegaardsvej 11, 3400 Hillerød 

 E-mail: olund@get2net.dk 
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PÅSKELEJR 2018 
 

Den triste og kedelige vinter ved at være overstået. Foråret og sommeren er på 

vej, og i den forbindelse er det os endnu engang en stor fornøjelse, at invitere alle 

der har lyst, til at komme på Sejerborg i påsken 2018, fra onsdag aften (ca. kl. 

18.00) d. 28. marts til søndag eftermiddag (ca. kl.14.00) d.1 april. 

 

Påskelejren går i det store hele ud på at ”åbne” Sejerborg efter vinterens 

nedlukning. Dvs. der skal ryddes op, rengøres, males samt div. rep. og 

vedligeholdelses opg. Alle disse opgaver skal løses for at vi bl.a. kan holde 

sommerens lejre. Og derfor har vi brug for alle der har lyst til at hjælpe. Man skal 

ikke være håndværker eller lign. for at deltage, alle kan komme. 

Børn under 15 år skal dog være tilmeldt sammen med en voksen. 

 

Der er virkelig også brug for nogle der kan svinge en kost og vaskeklud samt 

hjælpe til med de alm. daglige ting, såsom borddækning og afrydning, opvask, 

madlavning osv. 

På påskelejren plejer der altid at være en god ånd og en hyggelig stemning, og 

det er til trods for at alle går rundt og arbejder mere eller mindre hele dagen. Der 

er bare hyggeligt på Sejerborg. De opgaver vi bl.a. godt kunne tænke os at lave i 

år er: Rengøring og oprydning over alt, små maleopgaver udendørs/indendørs, 

gennemgang af legeredskaber, lakere gulve, gennemgang af trådhegn og 

læbælte. Så vil der være nogle beskærings og plante opgaver, eftersåning af 

boldbane, samt en del andre små opgaver.  

 

God mad og kaffe/kage pauser er en selvfølge. 

Tilmelding kan ske hos Anne R (hold.1), Birgitte H (hold 2), eller Henrik N 

(chefen). Kan man ikke deltage hele påsken, men ”kun” et par af dagene, så er 

man stadig meget velkommen. Det koster ikke noget at deltage på påskelejren. 
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På Teknisk Udvalgs vegne, vil jeg gerne ønske alle et rigtig godt forår samt en 

god sommer. 

 

Venlig hilsen 

Henrik Nexøe (tlf. 61 27 74 27). 

henriknex@live.dk, Anne Rhein: anne@rhein.com og Birgitte Holm: bhp@sst.dk 

 

Vi ses på Sejerborg. 

 

 

 

ÅRSMØDE OG ÅBENT HUS PÅ 

SEJERBORG 

KRISTI HIMMELSFARTSDAG 
 

Kristi Himmelfartsdag 10. maj 2018 

Alle er velkomne – lejren er åben fra kl. 10.30 – 16.30. 

Kl. 10.30 er der Sejerborgs årsmøde i dagligstuen. Her vil Sejerborgs 

bestyrelse og udvalg berette om året der er gået samt fortælle om planer for 

2018 m.m. 

 

Kl. 14.00 byder Sejerborg på kaffe/te og kage i salen. 

Medbring selv frokost og drikkevarer.  

Det er en god anledning til at se lejren for nye børn og forældre. 

Og en god mulighed for at mødes med nye og gamle sejerborgere. 

Vi håber, at rigtigt mange vil komme forbi på besøg. 

Med de bedste forårshilsner  

 

Bestyrelsen 
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1. HOLD 
 

Så blev det endelig forår og vi begynder at kunne fornemme, at sommeren er på 
vej. Hvilket betyder, at vi skal til at sende tankerne mod Sejerborg og dette års 
sommerlejr.  
 
I år bliver det anderledes på 1. holdet, da det bliver mit første år som lejrchef, 
men vi vil køre videre i samme ånd. Det betyder, at vi selvfølgelig også har et 
tema i år, og i kan godt glæde jer. Temaet for dette års sommerlejr er sørøver, 
og vi glæder os til at finde på sjove lege, aktiviteter, værksteder og meget mere. 
 
Der vil som sædvanlig selvfølgelig også være mulighed for hygge og boldspil på 
pladsen i middagshvilet, være kreativ i jomfruburet, strandture, en vandkamp 
eller to, andagt, masser af sang, slikbod og en lækker menu og selvfølgelig en 
klassisk omgang smuglerleg. 
 
Jeg glæder mig rigtig meget til at tilbringe en hel uge sammen med jer og opleve 
den dejlige stemning der er på lejren når den bliver fyldt op af liv.  
 
Varme lejrhilsner fra  
Sara Lassen 
 
 
 
 
 

 
 

 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi3_LjLi6nKAhWMCywKHTr2AokQjRwIBw&url=http://ragnhildkvistsorensen.blogspot.com/2013_05_01_archive.html&bvm=bv.111677986,d.bGg&psig=AFQjCNHP3tUWm-2cdswKuxtOgMBReiM6sg&ust=1452853597188748
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2. HOLD 
 

Selvom det stadig er koldt udenfor bliver dagene stille og roligt længere og 

længere, og vi nærmer os langsomt sommeren, hvor vi igen kan komme på 

Sejerborg.  

 

Jeg glæder mig særligt meget til årets sommerlejr, der bliver min første som 

lejrchef. Jeg er meget spændt på den nye rolle, og jeg glæder mig til at 

planlægge en mega god lejr sammen med de andre voksne.  

 

Som altid skal vi en masse ture til stranden i det dejlige sommervejr, som vi må 

være garanteret efter sidste års meget regnfulde sommer. Derudover skal vi 

lave en masse sjove løb og lege. Vi skal traditionen tro på smuglerløb, spille 

stratego og mon ikke også vi skal på natløb, der som altid kun gør de voksne 

bange. Vi skal fylde maverne med lækker tantemad og godter fra slikboden, og 

synge alle de gode lejrsange. Ej at forglemme, skal vi døbe de nye ledere og 

assistenter (men selvfølgelig ikke den nye lejrchef!).  

 

Jeg er sikker på, at det bliver en fantastisk sommerlejr igen i år, og jeg glæder 

mig meget til at gense alle de gamle 2. holdere og til at møde alle de nye 

lejrdeltagere.  

 

Der er åbent for tilmelding til lejren nu, så skynd jer at melde jer til på vores 

hjemmeside, så vi ses til sommer.  

  

 

Mange sejerborg hilsner  

 

Amanda Henneberg Petersen 
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3.  HOLD 

 

Kære alle sammen. 

Velkommen til 2018, året hvor 3. holdet vil sætte nye standarder for, hvor fedt 

det kan være, at være på lejr. 

Jeg vil, som i 2017, gå forrest, som det gode eksempel jeg er, og prøve at 

løfte opgaven med oprejst pande og gåpåmod. 

 

Uden at love for meget, kan vi love at solen vil skinne oven over skyerne, at 

stranden stadig er der, og at der ikke er is på vandet og sidst, men ikke 

mindst, at fodboldbanen er blev renoveret. Så ikke mere sandkassebold, det 

burde være muligt at spille fodbold på den til sommer. Vel mødt og skulle du 

ha lyst til at deltage på 3. holdet, sammen med de 18 der allerede har tilmeldt 

sig, så tilmeld dig allerede nu på Sejerborg.dk, og tjek os ud på FB:  

 

Sejerborg - det nuværende 3. hold "Det er ikk' for sjov"  

 

https://www.facebook.com/groups/23567413030/. 

 

Kom glad, kom frisk, kom frejdigt, kom og deltag på Sejerborg 2018. Jeg 

glæder mig til at se jer alle.  

  

Hilsen Sjæffatter 
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SENIORLEJR PÅ SEJERBORG – igen 
 

I år fra mandag den 9. juli til torsdag den 12. juli 2018 på grund af den ”sene” 

skoleferie. 

Men ellers er alting som det plejer ”helt børnefri”, og vi følger op på de seneste års 

hyggelige lejre, hvor vi ikke gør alt det ”hjernen” ønsker, men det ”benene” tillader.  

Dog håber vi, det bliver muligt at kunne ”genopdage” nogle af de gamle 

besøgssteder for at se om de er forandret? 

 

Lejropholdsprisen er igen kr. 600,- og et eventuelt overskud går til Sejerborg. 

Beløbet kan indsættes på Torben’s konto i Danske Bank 4085-2680100139 eller 

ved brug af MobilePay 24899712 eller betales på lejren.  

Afhængigt af vejret beslutter vi først på lejren, hvilke aktiviteter vi skal udsættes for 

i år. 

 

Men badevandet plejer jo at være tiltrækkende på den årstid, så vandgang og de 

faste programpunkter, hyggeligt samvær, flaghejsning, fællessang og dejlige 

kulinariske oplevelser er helt normalt.  

 

I er allerede nu meget velkomne til at tilmelde jer seniorlejren eller forhøre 

nærmere hos Torben. Så kan vi også bedre se hvor stor interessen er for lejren i 

år, og husk der er jo ”kun” et begrænset antal værelser. 

Men måske mødes vi på Sejerborg allerede til Årsmødet – Kristi Himmelfartsdag - 

den 10. maj 2018?.  

 

Ellers tilmelding på telefon 24899712 eller tagard@mail.tele.dk 

 

 

Venlig hilsen Lejrudvalget 
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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 --- 

 


