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OPFORDRING  
Til spejdere og forældre. 
 
Vi har gentagne gange set at spejderne medbringer 
forskellige energidrikke på ture o.lign. 
 

DET VIL VI GERNE FRARÅDE. 
 
 
 
 
 
 
Energidrikke er ikke tænkt til den aldersgruppe. 
 
(Måske er der nogen, som synes, det ser smart ud, 
men det synes vi ikke)  
 
 

Børn og energidrikke 
På grund af deres høje indhold af koffein fra-
rådes det, at børn drikker energidrikke. 
Indtagelse af koffeinholdige læskedrikke kan være 
problematisk for børn og unge, idet selv et mindre 
indtag af koffein vil kunne medføre forbigående 
adfærdsforandringer, f.eks. forøget uro, irritabilitet, 
nervøsitet og angst. 
 
Kilde: Ministeriet for Fødevarer,Landbrug og Fiskeri. 
Fødevarestyrelsen 

 
Så vær rar  

IKKE AT GIVE JERES BARN ENERGIDRIK 
MED PÅ TURE. 



 

 
-Et indlæg fra en spejder. 
 

Oprykningsweekenden 2013 . 
 

Klokken er 10.00 og vi alle er selvfølgelig i godt humør, det var tid 
til oprygnings weekenden. De små mikro spejdere blev kørt i bil ud 

til løjet, hvor weekenden fandt sted. Minier der 
skulle rykke op til junior, skulle cykle mens de 
andre minier der ikke skulle rykke op, også blev 
kørt. Juniorerne der ikke skulle rykke op, skulle 
cykle uden noget bagage, mens de juniorer der 
måtte op til troppen SKULLE cykle med alt deres 
bagage, ligesom troppen skulle. Det var en dejlig 
cykel tur med vind i håret. Da vi var nået frem, 
skulle vi i gang med at sætte bivuarker, som vi 
skulle sove i natten til søndag. Klokken 18.00 var 
det tid til helstegt pattegris, som den 

ÑvtcfkvkqpgnngÑ"itkug-gruppe havde lavet. Tilbehør var der 
selvfølgelig også, som madtanterne havde stået og lavet det meste af 
formiddagen. Maden smagte som altid super godt! Efter maden var 
det tid til lejrbål. Lejrbålet er altid så hyggeligt på 
oprykningsweekenden, fordi der er forskellige indslag undervejs, 
som de forskellige afdelinger har lavet. Derefter var der hemmelige 
ceremonier ud i skoven, til de spejdere der rykkede op til deres nye 
afdeling (nogle mere uhyggelige end andre.) Om søndagen stod vi 
op til en morgen, fyldt med sol som selvfølgelig var super dejligt! 
Efter vi havde spist morgenmad, gjort os klar og pakkede vores ting 
ucoogp."jcxfg"fg"icong"ugpkqtgt"ncxgv"gv"n¼d."fgt"jgf"ÑuyqorÑ"
hvor man blev delt op i 7 helt forskellige patruljer. Vi gik rundt ud i 
skoven, og ved hytten på nogle poster lige fra spejderquiz til 
forhindringsbane. Efter løbet spiste vi frokost og sluttede af. De 
spejdere der skulle cykle, gjorde sig klar til en HÅRD cykeltur hjem 
i modvind! De små spejdere blev så hentet. Da vi kom til Nakskov 
var humøret højt, og vi fik sagt farvel til hinanden for denne 
fantastiske og igen ubeskrivelige oprykningsweekend.   
 
-Emilie Baruch Bertelsen. 



 

 



 

 



 



 

 
Hej minier. 
 
Siden i sidst har fået spejderhagl, er der sket en 
masse. 
 
Vi har haft mikro/minidag som bare var en super 
oplevelse, sammen med de andre grupper i divisionen. 
Sommerlejren var super. I viste i var nogle seje minier.  
 
Vi fik travet en del, men det tog i en håndevending. 
 
Vi har haft oprykning, hvor vi sagde farvel til en del 
minier, som nu er juniorer. Samtidig fik vi en masse 
nye minier, som vi siger velkommen til. Også til jeres 
forældre. Vi glæder os til at være sammen med jer. 
 
Vi skal på ryste/sammen tur sidst i sep., hvor vi håber i 
alle deltager. Vi har lånt Maribospejdernes hytte. 
 
I den kommende tid skal der også ske en masse ting.  
De nye skal have knivbevis, noget som alle plejer at se 
frem til. Vi skal lave snobrød, hvor i selv skal snitte 
jeres pind. En roelygte bliver det også til, håber vi, er 
der nogen der kender nogen, hvor vi kan få roer??? 



 

 
Vi siger tillykke med årsstjernen til: 
 
Jonas  2 år  23/9 
 
Mads A  3 år  30/9 
 
 
Tillykke med fødselsdagen til: 
 
Anna  9 år  18/9 
 
Marcus J. 8 år  25/9 
 
Sebastian 9 år  27/9 
 
Mikkel  9 år  21/10 
 
Jesper  9 år  25/10 
 
Philip  8 år  13/11 
 
Karoline 10 år  15/11 



 

 
25/9  Nye knivbevis 
  Gamle forbereder overnatning 
 
2/10  Vi sover ud 
 
9/10  Snobrødspinde/spejderlommen 
 
16/10  Ferie 
 
23/10  Vi bager snobrød og leger knock out. 
 
30/10  Håndværk 
 
6/11  Roelygter 
 
13/11  Håndværk 
 
20/11  Klar dig selv 
 
27/11  Klar dig selv 
 
Mange minihilsner. Martin; Anette, Helle, Nadja og 
Jonna 



                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                         



 

 
Hej junior. 

 
Vi har været på oprykning weekend, hvor de nye juniorer 
kom. Så velkommen til dem og deres forældre.  
 
Som alle nok ved, har vi været på sommerlejr på Thurø, på 
et spejdercenter der hedder thurøbund spejdercenter. Der 
blev sejlet ved hver, på nær da vi var på heik i Svendborg, 
hvor spejder var en tur naturama, der blev vi mødt af en 
isbjørn, en havørn og meget andet.   
 
Den 23/9 kl. 18.30 vil der bliver holdt et forældremøde, så I 
må meget gerne sætte kryds på denne dag. Der vil komme 
en seddel om dette møde. 
 
Vi skal også på dåbsweekend den 27-29/9, hvor de nye bl.a. 
skal have deres nye navne og der vil sker rigtig meget på 
denne weekend. Den er meget hemmelig, så I kan ikke få 
mere at vide. 
 
Da vi er meget ude, skal spejderne have tøj med til at alt 
slags vejr.  
 
 



 

 
Spejderne må også meget gerne huske at have inde sko med. 
De kan ligge i vores skab. 
 
 
 

Årsstjerner 
 
Gustav   3 år  1/9 
Simone   4 år  3/9 
Lasse   2 år  7/9 
Frederik   4 år  24/9 
Daniella   4 år  1/10 
Daniel   4 år  1/10 
Marie B   1 år  31/10 
Sofie   1 år  6/11 
Jacob   2 år  23/11 
 
 
 

 
Fødselsdage 

 
Gustav   24/9  12 år 
Helle   2/10  ???? 
Daniella   9/10  10 år 
Daniel   9/10  10 år 
Liva   25/10  10 år 
Rasmus L  7/11  11 år 
 
 

 
 
 



 

 
 Program for sep/okt/nov 

 
 

23/9  Forældremøde(der kommer seddel) 
 
27-29/9  Dåbsweekend.(der kommer seddel) 
 
29-30/11-1/12 Juletur(der kommer seddel) 
 
 
 
  
 
 
 
Med juniorhilsen 
 
Erik, Bjarne og Helle 



 

 
 
 
 
 
Hej Nambiqwarer.  
 

Så er vi i gang igen efter en lang og velfortjent 
sommerferie. 
Vores sommerlejr på Forlev 
Spejdercenter, var bare en rigtig god 
tur. Vi havde mange gode oplevelser, 
både hvad angår aktiviteter og hike. 
Vi boede på en fin plads (dog lidt 
trangt). 
Klatrevæggen på centeret blev også brugt flittigt. 
 
Vores mad på sommerlejren var noget anderledes 

gpf"ÒSrglfgtocfÒ0""Octkc"qi"
Patricia (vores 2 hjælpere på 
lejren) havde lavet en fin 
kogebog. 
Vi fik bl.a eksperimenteret med 
at lave lasagne over bål. Det 
havde vi aldrig gjort før. Det 

blev bare lækkert.  
Vores hike over Himmelbjerget var også en stor 
oplevelse. Vi havde lejet alletiders plads på Sletten 
med 2 sheltere.  
 



 

I år var opgaverne på lejren løst på tværs af 
patruljerne, og det gik bare super-godt. 
Vi erfarede at området omkring Forlev Spejder-
center og Himmelbjerget går noget mere op og ned 
end ÒDgv"hncÔg"NqnncpfÒ. Vores vandrestøvler og sko 
er igen begyndt at stå vandret og ikke med 
snuderne opad. En super god lejr. Skulle hilse fra 
Maria og Patricia og sige at: Det var allatiders lejr. 
 
Igen i år havde troppen mulighed for 
at tjene penge ved Kopifestivallen i 
august, og det var der mange, der 
gjorde brug af. Så nu er der penge på kontoen til 
næste års sommerlejr. I kan se, hvad I har tjent på 
troppens opslags tavle i Enghytten. 
 
På oprykningsweekenden sagde vi farvel til Najda og 
Natasja, som nu vil prøve spejderlivet som seniorer. 
God vind fremover. 
Vi sagde også goddag til Julie og Mia. Og så har 

Freja lyst til at være spejder 
igen. Dejligt.  
Vi håber, I får nogle gode år i  
troppen. 
Efter oprykningsweekenden  har 
vi rystet posen og lavet nye 
patruljer, men beholder vores 
nuværende patruljenavne: 

Hjorte og Bjørne. 
 



 

 
I efteråret har vi ikke sat nogle ture på, men vi 
ledere er i gang med at lave en eller to weekender 
sammen med troppen fra Nyk.F spejderne. 
 
 
 

Desværre bliver der intet Scout College i år. 
Styregruppen for dette har ikke haft overskuddet 
til det. 
 
Vi begynder så småt at have PL/A møder igen. 
Pl/a erne og tropsledelsen skal mødes nogle gange i 
løbet af efteråret. 
 
Efteråret står lige for døren, så nu er det tid til at 

uddybe jeres spejder færdigheder. 
 
Hvis I har lyst til at lave en patrulje 
weekend i Enghytten har I mulighed 

for dette. Så lav gerne et program for weekenden, 
indbydelse osv.  
 
Fødselsdage: 
Nadja  16 år 09. september 
Jakob  13 år 11. oktober 
Svend  15 år 13. oktober 
Line  14 år 18. oktober 
Mathilde 15 år 24. oktober 
 
 
 



 

?

 
Årsstjerner:  
Mads  6 år 02. september 
Emilia  6 år 04. september 
Emilie  9 år 07. september 
Line  8 år 04. oktober 
Frida  8 år 07. oktober 
Anders  4 år 19. oktober 
 

STORT TILLYKKE ALLESAMMEN 
 

 
 
17. Sep.  Albuen. Møde kl.17.00.  

Incl. Madpakke 
13-19. Okt. Plan 
22. Okt.  PL/A møde kl.17.00. 
12. Nov..  PL/A møde kl.17.00 
 
23.Nov.  Juletræstur 
17. Dec.  Sidste møde før jul 

 
 
 
    Hilsen    Mette & Steen 
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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

3Υ∆ΝΩΛςΝ�ΞΓΨ∆Οϑ

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

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

9ΡΝςΗΘ�ΞΓΨ∆Οϑ

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

0∆ΓΞΓΨ∆Οϑ

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

6ΣΗΜΓΗΥΚ∆ϑΟΗΩ

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

Flere medlemmer af praktisk udvalg og i madvalg 
kan findes på www.nakskovspejderne.dk / struktur
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∗ΥΞΣΣΗΟΗΓΗΥ
Steen Petersen, Jødevej 37 ,4900 23989687Tlf:GL

Bjarne Christoffersen, Fællesskabsvej 16 ,4900 20742223Tlf:GA

0ΛΝΥΡ
Henriette Hansen, Meltoftevej 14, Avnede ,4900 22775266Tlf:MIKL

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

0ΛΘΛ
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

−ΞΘΛΡΥ
Helle Olsen, Bregnevej 58 ,4900 61119280Tlf:JL

Bjarne Christoffersen, Fællesskabsvej 16 ,4900 20742223Tlf:JA

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

7ΥΡΣΣΗΘ
Steen Petersen, Jødevej 37 ,4900 54927164Tlf:TL

Mette Kamper, Lillievej 2 ,4900 54951267Tlf:TA

6ΗΘΛΡΥ
 Pt. ingen Klan,  , Tlf:

Deadline for næste spejderhagl: 14. november 2013
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