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HUSK Skt. Georg parade d.23. april



 

 

 

Hej Mikro, Mini, junior og Trop. 
 

Vi mødes i Svinglen til vores årlige Skt. Georgsparade. 
 

Tirsdag den 23-4 kl. 06.00. 
 

Vi mødes i svinglen, indgangen fra Svingelsvej. 
 

Vi skal høre sagnet om Sct. Georg, spejderloven og vi skal 
aflægge vores spejderløfte.  

Derefter bliver der delt mødeknapper ud (Mini, junior og 
trop). 

HUSK Du skal møde op for at få den og du må kun have 3 
afbud. 

 
Når vi er færdige i Svinglen køre vi til Enghytten, for dem 
der har lyst, forældre er også meget velkomne, hvor der er 

morgenmad. Man sørger selv for at komme i skole. 
 

Prisen for morgenmad er 20 kr. som betales ved tilmelding. 

 



 

Hej Mikroer! 
 

Vi er så heldige at Dan, Philips far, har lyst til at 
deltage i nogle af vores møder. Dan er meget 
velkommen, og vi sætter stor pris på at have 
mulighed for, at lave flere ting med mikroerne på 
samme tid.   
I løbet af foråret der 1 arrangement, som vi 
synes Mikroerne skal opleve. Vi har skrevet 
arrangementet ind i programmet. 
Dette arrangement er med overnatning, så den 
overnatning i Enghytten, vi skrev om i sidste 
udgave af Spejderhaglet, er aflyst.  
 
Vi håber at alle har mulighed for, og lyst til, at 
deltage på turen til  
 

Christiansædecentret i 
Kristi Himmelfartsferien 

d. 8. – 9. maj 2013. 
 

Mikroerne benytter sig af muligheden for at sove 
inde. 
Der vil komme mere information om denne tur 
senere. 
 
 



 

Vi er ude så meget som muligt ved vores møder, 
og det er som om Mikroernes tøj tiltrækker alt 
det skidt og pløre vi har på grunden! Så det er 
vigtigt, at tøjet kan tåle at blive beskidt.  
 
Hvis nogen ligger inde med stearinstumper, er vi 
glade aftagere. For vi brugte den sidste stearin, 
da vi lavede stearinbomber. 
 

Program: 
 
D. 2/4:  Bestikposer. 
D. 9/4:  Indianer. 
D. 16/4: Bålmad. 
D. 23/4: Savbevis + start på at bygge skibe. 
D. 30/4: Indianer + skibe. 
 
D. 7/5:  Intet møde pga. overnatning i            
Christiansædecentret. 
 

D. 8/5: Afgang til Christiansædecentret. 
D. 9/5: Hjemkomst fra Christiansædecentret. 
 
D. 14/5: Kryds og bolle spil. 
D. 21/5: Skibe. 
D: 28/5: Vi går 5 kilometer. 
D. 4/6:   Bålboller. 
 



 

Allerede nu kan alle mikroer sætte et stort kryds i 
kalenderen lørdag d. 1. juni 2013. Den dag 
afholdes der nemlig Mikro – Mini dag i Enghytten. 
Der kommer mere information om dagen senere. 
 

Mange mikrohilsner fra  
Dorte og Henriette 
 
Ved afbud til møder kan der enten sendes en 
sms eller ringes til: 
 
Dorte på tlf.: 2221 7346 
eller 
Henriette på tlf.: 2277 5266 
 
 
 
 
 



 



 

 

Hej minier. 

 

Først siger vi velkommen til de nye spejdere vi har 

fået. Vi glæder os til at være sammen med jer. 

 

I den kommende tid skal vi lave bålpladser, som vi 

slutter af med at lave mad over bål. Vi skal også 

bygge et køkkenbord, så vi kan lave et super flot et 

når vi skal på sommerlejr. 

 

Som i ved går sommerlejren til Stevn. Der har vi 

lånt en hytte. 

 

I april måned skal vi til maribospejdernes hytte og 

være med til en mikro/miniweekend. Der skal ske 

en hel masse, som nok skal være en overraskelse til 

vi kommer. Mere info senere. 

 

I juni er det vores tur til at holde mikro/minidag. 

Vi skal have besøg af heksen og være med til at 

sende hende til Bloksbjerg. En sjov og spændende  

Dag. Så i kan godt glæde jer. Info følger 



 

Den 23/4 er det Sgt. Georgs dag. Det er den dag vi 

mødes i Svinglen og aflægger vores spejderløfte. 

Samme dag skal de spejdere, der ikke har haft 

mere end 3 afbud, have en mødeknap. Vi i har 

glemt at melde afbud til et møde, har i desværre 

misset den. Mere info følger. 

 

 

 

 

Tillykke med fødselsdagen: 

 

Sofie   10 år  1 april 

 

Marie P  10 år  5 april 

 

Freja A  9 år  6 maj 

 

Jasmin   9 år  13 maj 

 

Natasja  11 år  26 maj 

   

Aliyah   11 år  26 maj 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tillykke med årsstjernen til: 

 

Magnus  1 år  29 marts 

 

Robin   1 år  8 maj 

 

Freja B   1 år  16 maj 

 

Rasmus B  1 år  16 maj 

 

Rasmus L  1 år  16 maj 

 

Jessica   1 år  23 maj 

 

 

Vigtige datoer til din og dine forældres kalender 

 

 

1 juni   Mikro/mindag 

 

29 juni til 5 juli Sommerlejr Norret. 

 

23 april. TIRSDAG vi tager i svømmehallen. 

 

Vi mødesog slutter der. Af erfaring ved vi at 

spejderne ikke kan bruge de to timer, mødet 

normalt varer. Derfor mødes vi kl. 17,30 og slutter 

18,45     

 

 



 

Program for april måned 

 

3/4  Bålpladser 

 

6 og 7/4 Mikro/miniweekend. 

  Info følger 

 

10/4  Vi holder fri 

 

17/4  Lave mad over bål 

 

23/4  Sgt. Georg 

  Info følger 

 

23/4  Svømmehallen Bemærk tirsdag 

 

Program for maj måned: 

 

1/5  Vi bygger køkkenbord 

 

8/5  Vi bygger køkkenbord 

 

15/5  Vi bager pandekager 

 

22/5  Naturskolen 

 

29/5  Forældremøde om sommerlejren. 

 

Mange minihilsner Anette, Martin, Helle, Nadja og 

Jonna 



                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         



 

 
Hej Juniorer. 

Spejderne har været af sted på Olandiske Lege i Kong ring. De blev 

inddelt i grupper, hvor de kom sammen med andre spejdere. 

Spejderne fik prøvet pingvinboksning og flettede snesko. De skød 

med hjemmelavet slangebøsser. Om eftermiddagen var sneboldkamp 

med mel. Om aften var fest af den store.  

 

Vores forårstur gik fint. Vi var i byen ved klokketårnet, hvor 

spejderne fik bygget et ti minutterstårn. Da vi kom fra byen stod den 

at lærer om træ brændværdi og hvordan man opbygger et bål. Om aften 

skulle spejderne tilberede mad. Hver patjule havde selv fundet ud af, 

hvad de ville lave. Det gik rigtigt fint.  

 

Til maj kommer der en tur, som går til Næsbycenteret, som ligger på 

Sjælland. Hvor spejderne kommer til at møde andre spejdere fra 

andre korps. Den ligger den 3-5/5, der vil kommer en seddel om den 

senere. 

 

Der vil også komme en tur den 8-9/5, hvor det vil foregå i Kristiansæde, 

hvor vi skal være sammen med de grønne pigespejdere.også her vil 

der komme en seddel om turen. 

 

Mandag den 13/5 skal vi til albuen og samle skrald (hold Lolland ren) 

 

 

 

 

 



 

 

Vi har lille bøn til jer forældre, Kan I ikke huske at give spejderne tøj 

med, som passer til årstiden. 

 

 

 

 

 

 

Årsstjerner, 

 

Rasmus K   4 Maj   1 år 

Mike   26 Maj   2 år 

 

 

 

 

Fødselsdag. 

 

Mikkel   17 Maj   12 år 

Lasse   28 apr   11 år 

Mia   1 Maj   12 år 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med Junior Hilsen 

Bjarne, Erik og Helle 



 

 

 

 

 

 

 

Hej Nambiqwarer. 
 

Nu har vinteren varet længe nok, og vi længes efter 

at være mere ude på vores møder.  

 

Lodsedler 

Så er det snart slut med at sælge lodsedler for 

denne gang. Pengene fra lotteriet er en meget vigtig 

indtægtskilde for gruppen, så tusind tak for hjæl-

pen alle sammen.  

  

Ture 

Vi planlægger en tropstur i 

weekenden den 5.-7. april. I 

skal nok få mere information.  

 

Der er divisionsturnering for 

junior og trop den 24.-26. maj. 

 

Sommerlejr til Forlev Spejdercenter – uge 27. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Lidt nyt fra møderne 

Hjortene er stadig ved at male, men de 

er kommet lidt længere. Nu er de i gang 

med at tegne dyr og træer op på væggene og skal 

til at farvelægge.  Jeg tror, at malertøjet er blevet 

deres nye uniform… 

 

 
 

Den kreative udfoldelse har i skrivende stund bredt 

sig til Bjørnene. De har hentet overhead-projek-

toren og tegner en stor bjørn op på væggen i deres 

patruljerum. Så Steen og jeg kommer til at føle os 

2 opsynsmænd i reservatet. 

 

 



 

 

Fødselsdage: 

Kresten 14 år 09. april 

Mikkel  16 år 23. april 

 

Konfirmationer: 

 

Amalie  17. marts 

Line  14. april 

Frida  21. april 

Svend  28. april 

 
 

STORT TILLYKKE ALLESAMMEN 
 

 
 

5.-7. april Tropstur 

23. april   Skt. Georgsdag. 

23. april  Troppen: strandrens på Albuen 

24.-26. maj Divisionsturnering 

29.jun–6.jul Sommerlejr 

                      
 

Med spejderhilsen                     
 

Steen & Mette 



 

 



 

Referat. 

Grupperådsmøde d. 23. februar 2013 
 

 

Velkomst ved Gruppeleder Steen Petersen 

a) 

Mogens Kamper blev foreslået og valgt til dirigent. 

Per Henrichsen blev foreslået og valgt til referent. 

Forsamlingen vedtog, at man var beslutningsdygtig, og at indkaldelsen  

var udsendt rettidigt. 

 

b) 

Beretninger er udsendt til alle; men Gruppeleder, Steen Petersen føjer  

følgende til beretningen: 

Vi arbejder meget med ”Den Røde Tråd” En plan for hvordan vi fordeler 

arbejdsstoffet efter stigende sværhedsgrader til de forskellige afdelinger.  

Planen er nedskrevet på et stort skema, der hænger i lederrummet, og  

hvert år på Lederdagen reviderer vi planen. 

Der er pt 9 mini, 25 mikro + 5 på prøve, 13 juniorer og 16 tropsspejdere. 

  

Indtægten fra salg af lodsedler er vigtig for gruppens økonomi, og i år  

afholder vi en ”Lodseddels Dag”, hvor vi starter med morgenmad,  

så sælger vi lodsedler, og vi slutter med lidt hygge og kage. 

 

Praktisk udvalg mangler en formand – tovholder – en der kan samle lidt 

arbejdskraft sammen og få lavet vedligeholdelse og små reparationer på  

hytterne.  

 

Vi deltager igen i år i: ”Lolland Ren”. Det starter med en grundrensning  

i april, derefter gennemgås området hver 3. uge og slutter 1. oktober.  

Det giver en indtægt på Kr. 5000. 

Spejderne med ledere klarer de fleste gange, mens Heidi har lovet  

at klare juli og Mette tager august. 

 

Bjarne er fremover Gruppelederassistent og udtræder af bestyrelsen. 

Alle opfordres til at finde flere ledere, og pt er det især mikro, der har  

et akut behov for nye ledere; men der er også plads og behov i de andre 

afdelinger. 
 

 

 

 



 

 

 

Per, der er lederrepræsentant i bestyrelsen, stopper til næste  

grupperådsmøde. 

 

Rengøring af Enghytten er desværre blevet et problem. Vi har  

undersøgt mange muligheder, og ikke fundet nogen god løsning.  

Der er forslag om at ansætte ”unge mennesker” som fritidsjob. 

 

Mikro mødedag flyttes fra tirsdag til torsdag. 

Vi kan ikke stå for en indsamling for Røde Kors. 

Spejderhjemmesiden kan lægges ind på jeres telefon, og Steen  

hjælper gerne dermed.  

 

c) 

Kassereren gennemgik regnskabet, og det blev godkendt.  

 Det blev oplyst at lederne betaler kontingent. 

d) 

Der er ikke indkommet nogen forslag. 

e) 

     1       

 En handlingsplan for gruppens fremtid er et krav, og den plan laver  

vi på vores Lederdag. 

Her nævnes: 

Synlighed -          kom mere i avisen 

Deltage i offentlige arrangementer -Sct. Hans og Julebyen. 

Leder arrangementer -         forslag om en kanotur. 

Fællesarrangementer -         besøg andre afdelinger, oprykning. 

Ansvarlighed -          ryd op i hytten, hjælp hinanden. 

       2  

    De kommende sommerlejre. 

Orientering om kommunal tilskud til dækning af udgifter.  

Vi får pt 70% dækket; men da loven siger 60%, kan vi få nogle  

alvorlige økonomiske problemer, hvis kommunen ændre tilskud.  

 

Problematikken omkring aktivitetsperioder især om hvordan de  

beregnes arbejdes der en del med. Vi sender et forslag til folke- 

oplysningsudvalget om fremover at beregne i timer og ikke i perioder.  

En periode for spejderne kunne være en weekendtur, hvor det for en  

boldklub kunne være en fodboldkamp. Det mener vi ikke er helt ok. 

        

          
 

 

 



 

 

 

3 

 Budgettet blev gennemgået og godkendt. 

 Kontingent stigning blev godkendt. Kr. 15,00 pr måned. 

  

Debat om Spejderhaglet, vores blad. Hvordan skal det udkomme  

i fremtiden. Økonomisk er det pt. i balance. Vi laver en undersøgelse  

om hvordan forældrene vil modtage bladet. 

 

Forslag til hvordan vi får solgt lodsedlerne. Synliggøre for spejderne  

hvorfor det er vigtigt, og motivere gennem oplysning om status –  

hvor langt er vi. 

En statue over, hvad der er solgt, har vi ikke mulighed for at lave. 

 

f) Bestyrelsen består af: 6 personer.  

 

g) 

3 civile –    Formand Jannik Havsholm (Ønsker at udtræde)  

     Kasserer –  Ingelise Hansen  

     Forældre  Karina Westermann    

3 uniform.- GL Steen Petersen 

     Leder Bjarne Christoffersen  (udtræder) 

    Leder Per Henrichsen 

    Leder Henriette Hansen (nyvalgt) 

Vi fandt ingen ny formand, og Jannik fortsætter til vi finder en ny.  

Vi har ingen sø gruppe.  

Vi har ingen suppleanter.  

Der er ingen unge opstillet. 
 

h)  

Til Korpsrådet er MIKL Dorte Andersen og JL Bjarne Christoffersen  

valgt. 

 

i)  

Til divisionsrådet er følgende valgt: Jonna Olsen 

Per Henrichsen 

Steen Petersen 

Ingelise Hansen 

Karina Westermann 

 

   
 

 

 



 

 

j)  

 Genvalg til  revisor Majbritt Truelsen, Skolevej 9, 4900 Nakskov, 

 og til revisorsuppleant Heidi Dam Johannessen, Skovvænget 21,  

4900 Nakskov. 

  

k)  

Dorte viste billeder og fortalte om 3 dages mikro sommerlejr. 

Steen fortalte om den store fælles sommerlejr i Holstebro, hvor der  

var ca. 37.000 deltagere, der blev brugt 450 busser. Der var spejdere 

fra 47 nationer. Der blev fortalt og vist mange gode billeder. 

Bjarne viste en billedkavalkade over hvad der i øvrigt var sket i  

løbet af året.  

 

l)  

Der er pt kun en forælder der bakker op om Bankoforeningen,  

og det er for lidt.  

Det er et stort og vigtigt sponsorat, der bl.a. gav kr. 10.000 til jeres  

børns sommerlejr.  

Det er nogle timer i lige uger i Kappel forsamlingshus, hvor vi  

mangler hjælpere.  

Vi sætter datoer og sted i Spejderhaglet. Bankoforeningen opløses  

til april, hvis vi ikke kan hjælpe dem fremover. 

 

Gruppeleder Steen afsluttede med at takke for godt samarbejde  

både til bestyrelsen, lederne, forældrene og Bankoforeningen.  

 

Dirigenten takkede for god ro og orden.    

25/02.2013 

  

Underskrift formand: 

 

Underskrift dirigent: 

 

 

     Ref. AV 
 

 

 



 

 

 



UDVALG HOS NAKSKOVSPEJDERNE
Bestyrelsen

Jannik Havsholm, Tårsvej 40, Sandby ,4912 54930090Tlf: Formand

Ingelise Lund Hansen, Tårsvej 4 ,4900 54921185Tlf: Kasserer

Henriette Hansen, Meltoftevej 14, Avnede ,4900 22775266Tlf: Leder.rep.

Per Henrichsen, Danagade 3D ,4900 23342458Tlf: Leder.rep.

Karina Barbara Westermann, Rårup Mark 3 ,4900 28833463Tlf: Foræld.rep.

Steen Petersen, Jødevej 37 ,4900 54927164Tlf: Gruppeleder

Praktisk udvalg

Steen Petersen, Jødevej 37 ,4900 54927164Tlf: Grup.led 1

Voksen udvalg

Helle Petersen, Jødevej 37 ,4900 54927164Tlf: MA

Jonna Olsen, Hardenbergvej 18 ,4900 26653875Tlf: MINL

Anette Lund, Baldersvej 2 ,4900 28428595Tlf: MINA

Henriette Hansen, Meltoftevej 14, Avnede ,4900 22775266Tlf: MIKL

Madudvalg

Helle Jensen, Stormarks Alle 22 ,4900 61160236Tlf: Civile

Spejderhaglet

Lene Henrichsen, Danagade 3D ,4900 54922758Tlf: Redaktør

Flere medlemmer af praktisk udvalg og i madvalg 
kan findes på www.nakskovspejderne.dk / struktur



LEDERE HOS NAKSKOVSPEJDERNE

Gruppeleder
Steen Petersen, Jødevej 37 ,4900 23989687Tlf:GL

Bjarne Christoffersen, Fællesskabsvej 16 ,4900 20742223Tlf:GA

Mikro
Henriette Hansen, Meltoftevej 14, Avnede ,4900 22775266Tlf:MIKL

Dorte Johanne Andersen, Fællesskabsvej 16 ,4900 22217346Tlf:MIKA

Mini
Jonna Olsen, Hardenbergvej 18 ,4900 26653875Tlf:MINL

Martin Jensen, Stormarks Alle 22 ,4900 54924096Tlf:MINA

Anette Lund, Baldersvej 2 ,4900 28428595Tlf:MINA

Helle Petersen, Jødevej 37 ,4900 23439687Tlf:MINA

Junior
Helle Olsen, Bregnevej 58 ,4900 61119280Tlf:JL

Bjarne Christoffersen, Fællesskabsvej 16 ,4900 20742223Tlf:JA

Erik Jensen, Rosenvænget 8B St.Tv. ,4900 54928404Tlf:JA

Troppen
Steen Petersen, Jødevej 37 ,4900 54927164Tlf:TL

Mette Kamper, Lillievej 2 ,4900 54951267Tlf:TA

Senior
 Pt. ingen Klan,  , Tlf:

Deadline for næste spejderhagl: 16 maj 2013

Enghytten tlf: 54921541  www.nakskovspejderne.dk

NAKSKOVSPEJDERNE tlf: 70261541


