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    Hej Mikroer! 
 

 

         Vi havde en fantastisk overnatning i  
         Enghytten, hvor alle deltog i aktiviteterne  
         med stort gå på mod.   

Vi skylder Simons far en stor tak for hans  
indsats om lørdagen, hvor han kom forbi  
med vildt som alle mikroer var med til at  
ordne, før det kom over bålet. 
Ved møderne er vi efterhånden meget inde,  
men husk stadigvæk overtrækstøj og støvler, 
for vi er også udenfor. 
Vi håber at alle mikroerne tager deres  
forældre og bedsteforældre med til mødet  
d. 12/12-13,  
hvor vi holder julehygge og meget gerne vil 
sælge noget fra vores produktion.  
Overskuddet herfra går til vores sommerlejr.  
Der kommer mere information om dette på  
en seddel, som bliver sendt med hjem.  

 
  



 

 
 
 
 

 Program:  
D. 5/12: Julehemmeligheder. 
D. 12/12: Julehygge med forældre og 
bedsteforældre. 
D. 19/12: Juleafslutning. 
D. 26/12: Juleferie, så intet spejdermøde. 
D. 2/1: Juleferie, så intet spejdermøde. 
D. 9/1: Sutsko. 
D. 16/1: Smykker til vikingedragten. 
D. 23/1: Bålkapper dekoreres. 
D. 30/1: Sværd. 
D. 6/2: Bålboller. 
D. 13/2: Vinterferie. 
D. 30/2: Fastelavnsmasker. 
 
Mange mikrohilsner fra 
Dan, Dorte og Henriette. 
 
Ved afbud til møder kan I ringe eller sende  
sms til: 
Dorte på tlf.: 22 21 73 46 
eller 
Henriette på tlf.: 22 77 52 66 

 
 

 

     

 

 

 



 

 



 

 

Hej Minier. 

 

Vi har overstået vores ryste sammen tur. En super dejlig 

tur. Vi var ude hele weekenden. Selv ved alle måltiderne. 

 

Vi er nu i gang med at tage tre mærker. 

 

Nu nærmer julen sig. Det vil også sige, vi skal i gang med 

hemmeligheder. 

 

Den sidste lørdag i nov. er der juletræstur. Vi skal selv 

ud og finde det flotteste træ,  som vi skal danse om 

juleaften. Efter vi har hentet træ, er der varm 

kakao/kaffe/the og æbleskiver i hytten. Når vi er færdige 

med det, skal der spilles banko. Nakskov Bankoforening 

har igen i år lovet at stå for gaver og bankospillet. 

 

Den sidste gang, inden vi holder juleferie, skal vi hygge 

med risengrød og spille banko om pakkerne vi har med. 

 

Du skal medbringe en pakke til 20,00, som skal passe 

både til piger og drenge. 

 

 



 

 

Tillykke med årsstjernen til: 

 

Fabian  2 år  8/11 

 

 

Tillykke med fødselsdagen: 

 

Anders  8 år  2/12 

 

Freja H.  9 år  17/12 

 

Mads A.  10 år  28/12 

 

Louise  9 år  28/12 

 

Emil  9 år  6/1 

 

Sarah S.  9 år  10/1 

 

August  10 år  12/1 



 

 

 

Program for nov måned. 

 

30/11  Juletræstur 

 

Program for dec. Måned. 

 

4/12  Julegaver 

 

11/12  Julegaver 

 

18/12  Julehygge 

  HUSK PAKKE 

 

Program for Januar måned 

 

8/1  Leg og drama 

 

15/1  Leg og Drama 

 

22/1  Leg og Drama 

 

29/1  Vi opfører teater for forældrene

  Nærmere info følger 

 

Vi ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår 

 

Minihilsen Anette, Helle, Jonna og Martin  

 

 



                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         



 

 

 

Hej juniorer 

 

 

Så er Julen ved og nærme sig, og vi skal i år deltage i 

julebyen, hvor vi blandt andet skal sælge alle de fine ting vi 

har fået lavet sammen. 

 

Vi håber at dem der deltog i juletræs turen, fik et flot juletræ 

med hjem. 

 

Sidste mandag inden jul d. 16 dec, skal vi julehygge med 

risengrød og pakkespil, der kommer en mail ang denne dag. 

 

Til Januar skal vi afholde Olandiske Lege for alle juniorere i 

sydhavs divisionen, så I kan allerede nu sætte kryds i 

kalenderen den 25-26 januar. 

 

5 januar bliver der en nyårsparade, hvor juniorerne deltager, 

der kommer nærmere info. 

 

Vi ønsker alle spejdere og deres forældre en god jul og et 

rigtig godt nytår. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vigtige datoer for december og januar 

 

 

16 Dec:  Julehygge 

 

5  Jan:   Nytårsparade 

 

6  Jan: Spejderstart efter juleferien 

 

25 Jan:  Olandiske Lege 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Fødselsdage. 

 

 

 Mette.  7. dec.  12 År 

 

 Victor  22. jan.  11 År 

 

  

 

 

 

 

 

 

Årsstjerner. 

 

 

 Mikkel  11. jan.  2 Års 

 

 Mette  13. jan.  3 Års 
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Med juniorhilsen 

Bjarne, Erik og Helle 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Hej Nambiqwarer. 
 

Som noget nyt har vi indledt et samarbejde med 

Nykøbingspejderne. Den første weekend i november 

steg 15 nykøbingspejdere af toget på stationen i 

Nakskov. Lige inden afgang havde de fået nogle 

gamle aviser af deres leder. Dem kunne de kigge i 

undervejs; Det viste sig, at aviserne var ganske 

gavnlige, idet de indeholdt en kode med adressen på 

vores spejderhytte.  

 

Vores trop havde forud brugt flere møder på for-

beredelser: lave løb med pejlinger og poster + ind-

tegninger på kort, aktiviteter på grunden, aftenløb 

og mad. Der skulle også udregnes budget, skrives 

indbydelse, laves madplan og indkøbslister.  

 

Når man er i troppen, så har man nået en alder, hvor 

patruljen godt selv kan tage på tur og klare alle de 

praktiske ting, derfor lagde vi planlægningen, gen-

nemførslen og evalueringen ud til spejderne. Så alle 

havde små/mellemstore delopgaver, der skulle kla-

res – også indkøb. Og det klarede alle SUPER FLOT. 

 

 



 

 

 

Lørdag den 2. november, 

mens alle var på løb eller 

stod på post, silede regnen 

ned, men det betød ikke no-

get for humøret. DEJLIGT.  

 

Vores gæster gav også højlydt udtryk for, at ser-

viceniveauet (madtante) og udbuddet af pålæg (fri-

kadeller og æg) er væsentligt større herude vestpå. 

 

At nogle af de store grovædere er væk fra trop-

pen, kunne vi godt se på madresterne.  Der var så 

meget mad tilbage, at vi tirsdagen efter kunne spise 

rester alle sammen.  

 

I det nye år bliver vi inviteret på 

’Nykke-Nak-weekend’ i Nykøbing, og vi 

glæder os allerede, for der var god 

kemi. 

 

Arbejdet i patruljerne er kommet pænt fra start. 

Da flere har mange opgaver i skolen, har de bredt 

ansvaret for planlægningen til spejdermøderne ud 

på flere. Det er ikke helt efter bogen, men pyt med 

det. Hvis det kan fungere, så må det være sådan. 

 

 

 



 

 

Sidst i januar afholder vores ju-

niorer Olandiske Lege (det er en 

weekend for alle juniorspejdere i 

divisionen), og de har bedt trop-

pen om at lave et aftenløb. Måske 

kan nogen af jer huske, at vi faktisk lavede et ’mid-

delalderløb’ til sidste års Olandiske Lege. Men pga. 

for få tilmeldinger blev det aflyst. Så vi håber, at 

det bliver gennemført denne gang.  

 

I gruppen er vi allerede nu begyndt at snakke om 

næste års sommerlejr. Efter al sandsynlighed bliver 

det en gruppetur til Gurredam i Nordsjælland – og 

det er den første uge af skoleferien (uge 27). 

 
 

 

Fødselsdage: 

Emilie  16 år 23. november 

Frida  15 år 28. november 

Annica   14 år 07. januar 

 
 

STORT TILLYKKE ALLESAMMEN 
 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

1. dec.  Julemærkemarch (der kommer seddel) 

17. dec :  Sidste møde inden jul:. 

(vi mødes kl. 18.00 og 

spiser risengrød. Med-

bring en gave til max. Kr. 20.-) 

5. jan.  Nytårsparade i Skt. Nicolai Kirke. 
(der kommer seddel) 

7. jan.  Første møde efter jul 

25.-26.jan  Olandiske Lege (Løb den 25. om aftenen) 

22. feb.  Fastelavn, Tænkedag og Gruppe-

rådsmøde.  

 

                     
Tilbage er vist blot at ønske jer alle en rigtig gæl-

delig jul og et godt nytår.  

 

 

 
Med spejderhilsen                     

 
 

Steen & Mette 



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

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

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: 23. Januar 2014

Enghytten tlf: 54921541  www.nakskovspejderne.dk

NAKSKOVSPEJDERNE tlf: 70261541


