
www.NAKSKOVSPEJDERNE.dk

43. årgang   Oktober  -  November  2014

O
PRYKN

IN
G

EN
2010

Fra oprykningen2014



 

 
Ja, vi er meget tidlige på den, men for i nu allerede 
reserverer datoen!  
 
Vil vi igen arrangere. 
 
 
 
 
 
 
 
 

LØRDAG d. 29. NOVEMBER 2014. 
 
Som de forrige år skal vi mødes ved Enghytten.  
Herfra drager vi i samlet flok ud for at finde familiens 
flotteste juletræ. Har i en trailer, så vær rar at hægte den 
bag på bilen, så vi kan få alle træerne med hjem. I kan 
sagtens deltage også selvom i ikke har bil. Meld bare til, 

når sedlerne bliver udsendt i 
november måned, så prøver 
vi at finde pladserne til jer. 
 
Når alle har fældet det 
flotteste træ, kører vi tilbage 
til Enghytten, hvor der venter 
lidt godt til munden.  
 
 

Også i år spiller vi ”Jule- 
Bankospil”, som er arrangeret af Nakskov Banko 
Forening. 
 



 

NØRREVOLD 4, 4900 NAKSKOV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Hej Mikroer! 
Vi er kommet godt i gang med det nye spejderår, og 
havde en god tur til Løjet. 
I Løjet ryddede de mikroer, som er begyndt i 2. klasse 
op til Minierne.  
Vi håber de får mange gode spejderoplevelser videre 
frem, og takker både dem og deres familier for tiden 
hos Mikroerne.  

 
Dorte er desværre stoppet som leder 
hos os. Vi håber hun får alt mulig 
held og lykke fremover. Og skylder 
hende en stor tak for alle de timer, 
hun har brugt sammen med 
spejderne. Dorte har lovet at kigge 

forbi til mikromøderne, når der er brug for et par 
ekstra hænder. Så vi glæder os til at se hende.  
 
Da Dorte stoppede, manglede Mikroerne en leder og 
heldigvis trådte Camilla til.  



 

 
Camilla er allerede begyndt til møderne, og vi byder 
hende hjerteligt velkommen.  

 
I næste weekend skal vi på Gold Rush, 
og det bliver en stor oplevelse.  
Derudover skal vi dele ”pakker” ud for 
Lollands Banen. Det er en overskuelig 
måde at tjene penge på til Mikroernes 
pengekasse.  
Pengene går til møder, hvor vi har 
bålmad på programmet og som tilskud 
til vores sommerlejr i 2015.  

Hvordan tilskuddet bliver, er ikke fastlagt endnu. Enten 
bliver det som et tilskud til hver spejder, eller også 
giver de en mulighed for at arrangere noget ekstra 
under lejren. 
 

Allerede nu skal mikroerne sætte 
kryds i kalenderen d. 10. – 11. 
oktober 2014. For vi skal overnatte i 
Enghytten.  
Der bliver sendt mere information om 
dette med hjem.  
 

Ved møderne er vi udenfor så meget som 
vi kan. Så husk at sende overtøj med, for 
det når at blive køligt, inden møderne 
slutter.   
 
 
 



 

 

 
 
Program:  
D. 25/9: Vi samler affald.  
D. 2/10: Vi bygger ting af affald.  
D. 9/10: Bestikposer, bålkapper, fedtsten. 
 
D. 10/10 – 11/10: Overnatning i Enghytten. 
 
D. 16/10: Efterårsferie, så intet møde.  
 
D. 23/10: Bladkogle. 
D. 30/10: Foderbræt til fugle. 
D. 6/11: Stearinlys. 
D. 13/11: Papmache. 
D. 20/11: Bålmad. 
D. 27/11: Papmache. 
D. 4/12: Julehemmeligheder.  
 
Mange mikrohilsner fra  
Camilla, Dan og Henriette 
Ved afbud til møderne, kan der ringes eller sendes sms 
til:  
Henriette på tlf.: 2277 5266 
 



 

 

 

XL-BYG TRÆLASTKOMPAGNIET 

Byggecenter & Proffcenter 

Rødbyvej 87 

4900 Nakskov 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krøyers Gård 23 

4900 Nakskov 
Telefon: 54915500 



 

 

 
Hej Minier 
 
Vi havde en super duper god sommerlejr på 
Gurredam. Heldigvis regnede det kun om natten. Vi fik 
oplevet og prøvet en masse ting. Vi brugte en hel dag 
på Kronborg og i forretninger i Helsingør. 
 
Så er vi atter i gang, efter en dejlig varm sommer. Vi 
har allerede haft vores første overnatning. Vi har haft 
oprykningsweekend i Løjet, hvor vi sagde farvel til en 
masse ”gamle” minier. Heldigvis fik vi også nogle nye 
minier. Velkommen til jer og jeres forældre. 
 
I den kommende tid skal vi arbejde med sportegn, klar 
dig selv, knob og besnøringer. 
 
I nov. Måned er der juletræsfældning. Vi skal selv 
fælde vores juletræ. Bagefter er vi i hytten og få noget 
varmt og drikke. Derefter er der julebanko, sponsoreret 
af Bankoforeningen. 
 
Vi er meget ude på møderne. SÅ HUSK at have tøj på 
efter vejret. Når vi skal være inde, er det en god ide at  



 

 
have indesko på. Vores gulv er lidt koldt. Indeskoene 
kan ligge i vores skab. 
 
 

Program for Okt., Nov. 
 

 
1/10   Sportegn 
 
8/10   Fængselsløb 
 
15/10   Ferie 
 
22/10   Bålmad 
 
29/10   Knob/besnøringer 
 
5/11   Roelygter 
 
12/11   Stridsvogn 
 
19/11   Klar dig selv 
 
26/11   Klar dig selv 
 
29/11   Juletræsfældning 
 
3/12   Hemmeligheder 

 
 
 
 
 



 

 
 
Vi siger tillykke med fødselsdagen til: 
 
Mikkel  10 år  21/10 
 
Theis  10 år  26/11 
 
Vi siger tillykke med årsstjernen til: 
 
Theis  30/10  1 år 
 
Fabian  8/11  3 år 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mange Minihilsner. 
 
Anette, Martin, Betina, Helle og Jonna 
 



 

 

Hej junior. 

 

Så er vi begyndt i gang efter en meget varm sommerferie. Vi 

har også været på den første overnatning, som var 

oprykningsweekenden. Her fik vi sagt farvel til de gamle 

juniorer, som nu er blevett tropsspejdere. Vi fik også en 

masse nye juniorer så velkommen til dem og deres forældre. 

 

Den første uge af sommerferien, var vi på sommerlejr på 

Gurredam, hvor vi fik lavet knive og var på heik. Det var en 

rigtig god sommerlejr, for det regnede næsten kun om 

natten. 

 

Sidst en november kommer der en juletur, hvor de nye 

juniorer, skal have deres spejdernavne og vi skal starte på 

julebyen (der vil kommer en seddel om dette). Om lørdagen 

den 29/11, vil der være mulighed for at hente et juletræ, 

samt at spille julebanko. 

 

Vi skal også begynde at tage nogle mærker, som vil være 

udeliv, klar dig selv og pioner. 

 

  

 



 

 

Juniorerne skal huske at have tøj med, til alt slags vejr. 

Spejderne må også meget gerne huske at have inde sko med. 

De kan ligge i vores skab. 

 

 

 

Årsstjerner 

 

Bjarne   1/9  6 år 

Jasmin   2/9  4 år 

August   11/9  1 år 

Sebastian  13/9  3 år 

Sarah J   17/9  4 år 

Laura   21/9  3 år 

Frederik   24/9  5 år 

Mads   30/9  4 år 

Marie   31/10  2 år 

 

 

 

 

Fødselsdage 

 

Andreas   31/8  10 år 

Anna   18/9  10 år 

Sebastian  27/9  10 år 

Karoline   15/11  11 år 

  

 

  

 

 

 



 

 

Program for Sep, Okt og Nov. 

De vigtige datoer.: 

 

Juletur 28-30/11 

Der kommer seddel 

 

Juletræstur 29/11 

Der kommer seddel 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med juniorhilsen 

 

Erik, Bjarne og Helle 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Hej Nambiqwarer. 
 

Lige nu nyder vi de sidste solstråler efter en fanta-

stisk sommer. Så vi har samlet masser af energi til 

det kommende efterår. 

  

Sommerlejren gik i år til spejdercentret, Gurredam, 

i Nordsjælland. Både på ud- og hjemturen måtte vi 

skifte 6-7 gange mellem forskellige former for of-

fentlig transport. Tak til jer tropsspejdere, fordi I 

hjalp os alle ved at tage en mikro eller mini i hånden 

ved de kritiske skift bl.a. på Hovedbanen – her var 

tiden knap og menneskemængden overvældende.  Så 

det var dejligt, I gav et nap med. Det gjorde os alle 

lidt tryggere i situationen.  

Heldigvis gik det hele supergodt, og vi havde alle en 

kanongod sommerlejr. Men selvom det var en grup-

petur indebar det ikke, at vi alle ople-

vede de samme ting. De to patruljer, 

vi havde med, havde lidt forskellige 

aktiviteter bl.a. prøvede den ene pa-

trulje at lave nogle fine filtting, mens 

de andre forsøgte at sejle.  

 

 



 

 

Troppen var på en todages hike med et spændende 

program, og det blev vist også til nogle nye venska-

ber.  

 

22 & 25 august var troppen på den årlige opstilling 

og oprydning ved HM. 88’s Kopifestival. 

Der fik flere af jer tjent en god skilling til hjælp til 

næste års sommerlejr. På troppens opslagtavle kan i 

se, hvad i har tjent. Vi er allerede nu blevet spurgt 

om vi er klar til næste år? Vi har sagt Ja tak ! 

  

Vi har netop været på vores traditionsrige 

oprykningsweekend, og fire juniorspejdere er 

rykket til troppen. Velkommen til Simone, Rasmus 

S.,  Rasmus K og Mikkel.  Vi håber, I vil falde godt 

til hos os; vi har i al fald glædet os til at lære jer at 

kende.  

 

Oprykningsweekenden bød på adskillige punk-

teringer og også på mere regn og smat end vi bryder 

os om. Netop den oplevelse giver anledning til et 

mellemstort suk herfra: Når I skal på spejdertur, 

skal I sørge for at have regntøj og gummistøvler/ 

vandrestøvler med – OG TAG DET PÅ NÅR DET 

REGNER. Desuden skal I have en god lommelygte og 

en dolk – OG TAG DET MED, SÅ I HAR DET VED 

HÅNDEN, NÅR I SKAL BRUGE DET. 

 

 



 

Har man det rigtige udstyr (og 

det behøver ikke være noget 

fint/dyrt mærke), får man og-

så de gode oplevelser. Og man 

får ikke ødelagt sine nye Converse sko, som man går 

i skole med. 

 

I troppen er det meningen, at patruljerne selv står 

for planlægningen – både den langsigtede og detail-

planlægningen for det enkelte møde. Nogle deles om 

planlægningen, andre står for et møde af gangen. 

Men uanset hvordan man gør, så er det meget vig-

tigt, at der er et færdigt program til hvert møde. 

Det er ikke meningen, at møderne skal bruges på at 

planlægge. 

 
Weekenden 20.-21. september er der Gold Rush. Vi 

skal køre med veterantoget, så den ægte western-

stemning kan nå at ramme os. Hvad weekenden el-

lers byder på, er vist en hemmelighed.  

 

Weekenden 4.-5. oktober er alle 

tropsspejdere inviteret til pyjamas-

party/fødselsdag i Vordingborg.  

 



 

?

Desværre kan hverken Steen eller Mette deltage, 

men som spejderne så fint udtrykker det, så er de 

ture, hvor de er alene af sted, også de bedste…. 

Der er i år 2 spejdere der har tilmeldt sig til Plan 

kursus. Freja og Line. Vi er spændte på at høre, 

hvad i har fået ud af kurset når i kommer hjem. 

 

Fødselsdage: 

Svend  16 år 13. oktober. 

Line  15 år 18. oktober. 

Rasmus S. 12 år 27. oktober. 

Frida  15 år 28. november. 

 

Årsstjerner:  

Line  9 år 4. oktober. 

Frida  9 år. 7. oktober. 

Anders  5 år 19. oktober. 
  

STORT TILLYKKE ALLE SAMMEN 
 

 
20-21. september. Gold Rush. 

12-19 oktober.  Plankurser 

29. november.   Juletræsfældningstur. 

16. december.   Sidste møde inden juleferie. 

6. januar 2015.  Første møde i 2015. 

 

Med spejderhilsen Mette & Steen 

 

 



UDVALG HOS NAKSKOVSPEJDERNE
Bestyrelsen

Anker Rolighed Nielsen, Hovedgaden 46 ,4913 27844271Tlf: Formand

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

Jonna Olsen, Hardenbergvej 18 ,4900 26653875Tlf: Leder.rep.

Henriette Hansen, Meltoftevej 14, Avnede ,490022775266Tlf: Leder.rep.

Karina Barbara Westermann, Rårup Mark 3 ,490028833463Tlf: Foræld.rep.

Anders Mortensen, Svingelsvej 5 ,4900 42175040Tlf: Ung.med.

Svend L. K. B. Jensen, Bygaden 95 ,4983 24987617Tlf: Ung.med.

Bjarne Christoffersen, Fællesskabsvej 16 ,4900 20742223Tlf: Gruppeleder

Praktisk udvalg

Anker Rolighed Nielsen, Hovedgaden 46 ,4913 27844271Tlf: Formand

Voksen udvalg

Helle Petersen, Jødevej 37 ,4900 23439687Tlf: MA

Jonna Olsen, Hardenbergvej 18 ,4900 26653875Tlf: MINL

Anette Lund, Baldersvej 2 ,4900 28428595Tlf: MINA

Henriette Hansen, Meltoftevej 14, Avnede ,490022775266Tlf: MIKL

Madudvalg

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

Spejderhaglet

Steen Petersen, Jødevej 37 ,4900 54927164Tlf: TL

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



LEDERE HOS NAKSKOVSPEJDERNE

Gruppeleder
Bjarne Christoffersen, Fællesskabsvej 16 ,4900 20742223Tlf:GL

Mikro
Henriette Hansen, Meltoftevej 14, Avnede ,4900 22775266Tlf:MIKL
Camilla Andresen, Fællesskabsvej 33 ,4900 21479262Tlf:MIKA

Mini
Jonna Olsen, Hardenbergvej 18 ,4900 26653875Tlf:MINL
Betina Dømel Larsen, Jødevej 63 ,4900 42462355Tlf:MINA
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 23989687Tlf:TL
Mette Kamper, Lillievej 2 ,4900 40974036Tlf:TA

Senior
 Pt. ingen Klan,  , Tlf:

Deadline for næste spejderhagl: 20. november 2014.

Enghytten tlf: 54921541  www.nakskovspejderne.dk

NAKSKOVSPEJDERNE tlf: 70261541

Engtoften 14, 4900 Nakskov


