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42. årgang Juni - September 2013

OP
RY
ALLE SPEJDEREKOG
NI FORÆLDRE
NG OG SOLRIG
ØNSKES EN GOD LANG
EN
SOMMERFERIE 20
10

I år er det gået helt fantastisk med vores Lodsedler vi har solgt

Ud af de 1589 var de 1240 dem der skulle sælges det betyder at vi
har solgt 349 ekstra.
Dette giver os et samlet salg på

Dette kunne lade sig gøre fordi I spejder og Jeres forældre har
bakket op om vores fælles opgave.
Der var jo en konkurrence om hvem fra vær afdeling som solgte
flest og det var i nogle afdelinger tæt løb, men vinderne var.

Micro: Anders
Mini: Mads
Junior: Victor
Trop: Line
Stort tillykke til alle i 4 super sælger.

Til sammen stod I for salget af
174 ekstra lodsedler.
Super flot gået.

Hej Mikroer!
Det går rigtig godt til møderne og alle er i gang
med at bygge skib eller færdiggøre bestikpose.
Vi glæder os til at holde Mikro-Mini dag og er
overbeviste om, at spejderne får en god
oplevelse.
Sommerlejren er kommet tæt på, og vi håber at
der kommer tilmeldinger nok til, at vi kan
komme afsted.
Efter sommerferien ændres vores mødedag til om
torsdagen. Tiden øges til 2 timer, så vi mødes kl.
17.00 og er færdige kl. 19.00.
Vi håber den ekstra halve time betyder, at vi så
også er færdige, når mikroerne bliver hentet.
Så første møde efter sommerferien bliver
torsdag d. 15. august 2013 kl. 17.00 til kl.
19.00.

Program:
D. 28/5: Vi går 5 kilometer.
D. 4/6: Bålboller.
D. 11/6: Vi bygger skibe.
D. 18/6: Vi slår telte op.
D. 25/6: Vi søsætter skibe og undersøger om
Lydolph’s is virkelig er så gode.
D. 29/6 – 2/7: Sommerlejr.
Vi takker for lån af Jeres herlige børn, og
glæder os til at se dem efter sommerferien.
Og indtil da, håber vi at alle mikroer og deres
familier får en skøn sommerferie.
Mange store mikro hilsner
fra
Dan, Dorte og Henriette.
Afbud til møder:
Ring eller sms til:
Dorte på tlf: 2221 7346
eller
Henriette på tlf: 2277 5266

Hej minier.
Vi har været på miniweekend i Maribo. En dejlig
tur med masser af solskin og super poster.
Nu nærmer sommerlejren sig med hastige skridt.
Vi glæder os til at være sammen med jer i en hel
(næsten) uge. Der er masser af ting vi skal se og
opleve.
Den første lørdag i juni, er der mikro/minidag.
Det er i år os der står for den. I har meldt jer til og
ved at det handler om hekse.
Vi skal alle afd. rense strand ved Albuen. I juni er
det miniernes tur. Der er sendt info ud om dette.
Efter oprykningsweekenden i august rykker en
masse minier op i junior afd. Det er jer der går i 3
klasse nu der rykker op.

Program For Juni :
1/6

Mikro/Minidag

5/6
12/6

Grundlovsdag
Vi holder fri
Strandrens Albuen

19/6

Knob/bål

26/6

Vi hygger

29/6-5/7

Sommerlejr

Program for August:
14/8

Forberede oprykning

21/8

Forberede oprykning

28/8

Vi siger farvel til de gamle
minier

31/8- 1/9

Oprykning Løjet

Program for september måned:
4/9

Goddag til de nye minier

11/9

Knivbevis nye minier
Kompas gamle minier.

18/9

Forældremøde

25/9

Knivbevis nye minier
Kompasløb gamle minier

27/28/29/9

Ryste sammen tur i Maribo

Tillykke med fødselsdagen:
Robin

9 år

5 juni

Frederik

10 år

11 juni

Rasmus B

10 år

20 juni

Freja B

10 år

20 juni

Mads L

9 år

31 august

Tillykke med årsstjernen til:
Marie P

3 år

17 juni

Karoline

1 år

19 juni

Freja A

1 år

26 juni

Jasmin

3 år

2 sep

Sebastian

2 år

13 sep

Sarah J

3 år

17 sep

Laura

2 år

21 sep

Vi ønsker alle minier og deres familie, en rigtig god
sommer, med masser af solskin. Vi glæder os til at
se jer efter ferien.
Sommerlig minihilsen
Martin, Helle, Anette og Nadja og Jonna.

Hej juniorer.
Vi har været på kristianssæde lejre sammen med de grønne
pigespejdere, hvor de prøvede at være i kirke om aften,
derefter på et langt natløb. Vi sov udenfor i bivuak. De
klarede det rigtig godt.
Vi har også bygget nogle katapult, hvor hver patrulje
byggede hver deres. Da de var færdige med det skød vi med
dem.
Som nogen af jer, nok har læst på kalender, står der at vi
skal til Sankt.Hans på hestehovedet, men det skal vi ikke i
år, da vi synes det ligger sent og på en søndag.
Til sommer skal vi til Thurøbund spejdercenter ligger ved
Fyn. Hvor vi skal sejle en del, vi skal på naturtur og vi skal
en tur til Svendborg. Men dette vil I få mere at vide om på
forældremødet den 10/6, men der vil kommer mere om det.
Til august kommer oprykningen, hvor vi skal tage imod de
nye junior, som kommer fra mineafdeling. Men det er jo en
hemmelighed hvad der skal ske.

Årsstjerner.

Rasmus K

4 Maj

1 år

Mike

26 Maj

3 år

Rasmus S

17 Aug.

1 år

Fødselsdage.
Jacob

3 Jun.

11 år

Simone

2 Jul.

11 år

Tobias

7 Aug.

11 år

Kalender for Jun/jul/aug.
Valdemars dag
Der kommer en seddel om dette

5/6

Sankt Hans

23/6 aflyst

Sommerlejr

29/6-6/7-2013

Oprykningen

31/8-1/9

Med juniorhilsen
Erik, Bjarne og Helle.

Hej Nambiqwarer.
Så lykkedes det endelig at
gennemføre vores ’Tour de
Nakskov’. I var dejlig positive hele turen igennem, og jeres gode kammeratskab og
super samarbejde skal vi huske at pakke med ned i
patruljekasserne, når vi skal på LF-mesterskab i
Spejd og også på sommerlejren.
Selvom vi på intet tidspunkt var uden for bygrænsen, havde flere en følelse af, at vi var langt væk
fra byen. Vi venter spændt på at Steen får målt ruten op. Hvor langt mon I gik? De lidt skøre opgaver,
I fik undervejs, var I straks med på. Dejligt.
Så nu sidder der flere rundt omkring i byen og undrer sig over jeres mærkelige henvendelser angående en kartoffel, en skive rugbrød og en mand med
fuldskæg; for bare at nævne nogle
af opgaverne.
Vores sommerlejr går som bekendt
til Forlev Spejdercenter. Vi har ikke

hørt så meget fra centeret endnu, men vi kan fortæller at der er tilmeldinger fra 16 forskellige
grupper. Når i har tilmeldt vil i få udleveret pakkelister, seddel med praktiske oplysninger osv. HUSK
at spørge, hvis i har nogle spørgsmål!!!
Lidt nyt fra møderne
Hjortene er næsten færdig med at male.
Der er kommet flotte dyr på væggene,
men kun et enkelt træ. Hvor blev skoven
af?
Men kære forældre… kig forbi deres patruljerum,
det er et besøg værd.
Begge patruljer holder deres møder ude. Hjortene
har stadig gang i deres omfattende sundhedsprojekt, og i den forbindelse har de bygget træningsbænke; arm- og bentræk.
Hjortenes bænke har ingen polstring, og vi tror,
de leder efter en fakir
til at afprøve dem, for
rafterne er bestemt ikke
fri for grenspidster og
knaster.

Bjørnene har travlt med at bygge en Flintstone-bil.
Da de skulle bore hul i hjultræskiverne, var de så heldige,
at kende en flink mand (Emilias
far), som ikke bare havde et bor som passede i
størrelsen – næh han borede hullerne i træhjulene
for dem.
Fødselsdage:
Emilia
13 år 02. juli
Bjarke
16 år 15. august
Amalie
14 år 17. august
Nadja
16 år 09. september

STORT TILLYKKE ALLESAMMEN

25.-26. maj
15. juni
23. juni
25.juni
29.jun–6.jul
13. august
31. aug-1. sept.

L-F mesterskab i Spejd Kråruplund
Valdemarsdag. (Ikke fastlagt)
Skt. Hans-Hestehovedet(Ikke fastlagt)
Sidste møde inden sommerferien
Sommerlejr – (tilmelding 21. maj)
Første møde efter sommerferien
Oprykningsweekend – gruppetur

Alle spejder og spejderforældre
Ønske en RIGTIG GOD SOMMERFEIRE
Spejderhilsen
Mette & Steen

UDVALG HOS NAKSKOVSPEJDERNE
Bestyrelsen
Formand
Kasserer
Leder.rep.
Leder.rep.
Foræld.rep.
Gruppeleder

Jannik Havsholm, Tårsvej 40, Sandby ,4912
Tlf: 54930090
Ingelise Lund Hansen, Tårsvej 4 ,4900
Tlf: 54921185
Henriette Hansen, Meltoftevej 14, Avnede ,4900 Tlf: 22775266
Per Henrichsen, Danagade 3D ,4900
Tlf: 23342458
Karina Barbara Westermann, Rårup Mark 3 ,4900Tlf: 28833463
Steen Petersen, Jødevej 37 ,4900
Tlf: 54927164

Praktisk udvalg
Grup.led 1

Jannik Havsholm, Tårsvej 40, Sandby ,4912
Steen Petersen, Jødevej 37 ,4900

Tlf: 54930090
Tlf: 54927164

Voksen udvalg
MA
MINL
MINA
MIKL

Helle Petersen, Jødevej 37 ,4900
Tlf: 54927164
Jonna Olsen, Hardenbergvej 18 ,4900
Tlf: 26653875
Anette Lund, Baldersvej 2 ,4900
Tlf: 28428595
Henriette Hansen, Meltoftevej 14, Avnede ,4900 Tlf: 22775266

Madudvalg
Civile

Helle Jensen, Stormarks Alle 22 ,4900

Tlf: 61160236

Spejderhaglet
Redaktør

Lene Henrichsen, Danagade 3D ,4900

Tlf: 54922758

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

LEDERE HOS NAKSKOVSPEJDERNE
Gruppeleder
GL Steen Petersen, Jødevej 37 ,4900
GA Bjarne Christoffersen, Fællesskabsvej 16 ,4900
Mikro
MIKL Henriette Hansen, Meltoftevej 14, Avnede ,4900
MIKA Dorte Johanne Andersen, Fællesskabsvej 16 ,4900
Mini
MINL Jonna Olsen, Hardenbergvej 18 ,4900
MINA Martin Jensen, Stormarks Alle 22 ,4900
MINA Anette Lund, Baldersvej 2 ,4900
MINA Helle Petersen, Jødevej 37 ,4900
Junior
JL
Helle Olsen, Bregnevej 58 ,4900
JA
Bjarne Christoffersen, Fællesskabsvej 16 ,4900
JA
Erik Jensen, Rosenvænget 8B St.Tv. ,4900
Troppen
TL
Steen Petersen, Jødevej 37 ,4900
TA Mette Kamper, Lillievej 2 ,4900
Senior
Pt. ingen Klan, ,

Tlf: 23989687
Tlf: 20742223
Tlf: 22775266
Tlf: 22217346
Tlf: 26653875
Tlf: 54924096
Tlf: 28428595
Tlf: 23439687
Tlf: 61119280
Tlf: 20742223
Tlf: 54928404
Tlf: 54927164
Tlf: 54951267
Tlf:

NAKSKOVSPEJDERNE tlf: 70261541
Enghytten tlf: 54921541 www.nakskovspejderne.dk

Deadline for næste spejderhagl:

5. september 2013

