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43. årgang April - Maj 2014

HUSK: Skt. Georg Paraden d. 23 april kl. 06.00.
Se i bladet

Fra Tænkedagen 2014

Hej mikro, mini, junior og trop.
Vi mødes i Svingelen til vores årlige Skt. Georg
parade.

ONSDAG d. 23 APRIL KL. 06.00.
(pu-ha det er tidligt)

Vi mødes i Svingelen med indgang fra Svingelsvej.
HUSK der vejarbejde på Svingelsvej.
Vi skal høre om Skt. Georg, spejderloven og vi skal
aflægge vores spejderløfte.
Der vil blive uddelt mødeknapper til mini, junior og trop.
HUSK at du skal møde op på dagen for at få din
mødeknap.
Når vi er færdige i Svingelen
fortsætter vi, som de andre
år til Enghytten, hvor der er
morgenmad til 20.kr. pr.
deltager.
Du betaler til dine ledere,
når du skriver dig/jer på
sedlen på opslagstavlen i
Enghytten. Dine forældre,
søskende og
bedsteforældre er selvfølgelig også velkomne. Du skal
selv køre i skole fra Enghytten. Der er ledere i
Enghytten, indtil du skal i skole. Vi ses !

Hej Spejdere.
Vi er pt. ved at udlevere
tilmeldinger ud til vores
sommerlejr 2014.
Vores sommerlejr har vi
arrangeret til spejdercentret
Gurredam, som ligger tæt på Helsingør.
Vi har fået at vide, at centret er fuldt booket op, så
vi bliver ca. 300 spejdere og ledere.
Vi er på sommerlejr i dagene 28. juni til 5. juli.
Du har mulighed for at betale lejrplads deltager
gebyret af 2 omgange. Datoer for tilmelding står til
den udlevede seddel.
Vi vil gøre opmærksom på, at din tilmelding er
bindende.

Vi håber, at du har lyst til at deltage i sommerlejren
2014, og være med til at gøre den til en
uforglemmelig oplevelse for os alle.
Hvis du har
spørgsmål vedr.
denne skal du bare
spørge dine ledere.

Referat af Grupperådsmøde – 22. feb. 2014
a. Ordstyrer og referent. Mogens Kamper blev valgt som
ordstyrer og han kunne konstatere, at grupperådsmødet
var lovligt indvarslet, idet indkaldelsen blev udsendt i uge
5. Undertegnede blev valgt som referent.
b. Beretning fra bestyrelse og gruppeleder. Beretningen
blev udsendt sammen med dagsordenen, men
gruppeleder Steen Petersen havde nogle få tilføjelser:
Spejderhaglet bliver sendt ud pr mail til ca. 25 – men da
der stadig er spejdere/forældre, der gerne vil have
’papirmodellen’, fortsætter vi med at få den trykt.
Fremadrettet: SP kom med en klar opfordring til de
fremmødte forældre om at tage aktivt del i
spejderarbejdet – og gerne træde ind som ledere. Som
de foregående år, så er salg af lodsedler en vigtig
indtægtskilde for os. Vi inviterer spejderne til en fælles
salgsdag 8. marts. Vi tjener også lidt penge ved at have
en oprydningsrute på Albuen under Hold Lolland Rent,
og vi har ansøgt om at få en rute mere. Sommerlejren
2014 bliver en fælles sommerlejr – i uge 27. Gruppen
giver tilskud på 250.- pr spejder. Pris ca. 1100.-. Der
kommer forhåndstilmelding ud i foråret. På lederdagen i
jan. lavede vi den overordnede planlægning af
spejderåret og gruppens værdier blev diskuteret (den
røde tråd): En af de værdier vi har i fokus er:
Samarbejde, som kan være en udfordring. Forskellighed
skal ses som en styrke. I gruppen har vi udvalg
bestående af forældre, som gerne vil give en hånd med
ved forskellige arrangementer; madtanter og praktisk
udvalg. Beretningen blev godkendt.

Divisionschef, Martin Steenstrup deltog og fortalte om
divisionens opgaver. Divisionen består af 9 grupper, som
i fællesskab ejer spejderhuset ’Kråruplund’. På det
kommende divisionsrådsmøde kommer der et forslag
om at nedsætte et udvalg til at tage hånd om de
overordnede ting ved Kråruplund fx forsikringspapirer,
udlejningsannoncering osv. MS efterlyste også en at
dele DC’posten med. Divisionen har desuden til opgave
at afholde fællesmøder for ledere, gruppeledere og
kasserere. Ligeledes kan divisionen bruges som
bindeled til korpset. Forældre eller bedsteforældre blev
opfordret til at være med i divisionsledelsen. Man kan
melde sig til at løfte små målrettede opgaver i
forbindelse med arr. = en kapacitetsgruppe.
c. Årsregnskab: Kassereren fremlagde regnskabet.
Overskud kr. 38. 393,41. Regnskabet blev godkendt.
d. Indkomne forslag: Hæve kontingentet med kr. 45.- så
vi kan hjælpe 2 børn ude i den 3. verden (en dreng og
en pige). Forslaget blev vedtaget – dvs.
kontingentstigning kr. 45.e. Handleplan: Gruppelederen fremlagde gruppens planer
og visioner for det kommende år.
• Vi skal sørge for synlighed i lokalområdet
• Den røde tråd skal vi hele tiden være bevidste om,
så der sker en naturlig progression i arbejdet fra
gren til gren.
• Vi vil også styrke fællesskabet på tværs af
afdelingerne; fx ved at komme på besøg hos
hinanden. Den fælles sommerlejr skal også ses
som en styrkelse af fællesskabet.
• Til stadighed bestræber vi os på at få nye ledere –
gerne yngre.
• Ansvarlighed overfor hinanden er også et punkt vi til
stadighed har fokus på.

Handleplanen blev vedtaget.
Fastsættelse af budget, herunder også kontingent.
Kassereren fremlagde budgettet for 2014. Kontingentet
forbliver uændret – dog med en stigning på kr. 45.- iht.
det vedtagne forslag. Begge dele blev vedtaget
f. Antallet af bestyrelsesmedlemmer: Bestyrelsen består
af 6 personer.
g. Valg til bestyrelsen:
• Valg af bestyrelsesformand: Anker Rolighed
Nielsen. (Karina Westermann modtog genvalg.
(Inge-Lise Hansen ikke på valg).
• Ny GL Bjarne Christoffersen og Jonna Olsen blev
valgt. (Henriette Hansen ikke på valg).
• Ingen unge stillede op.
h. 2 repræsentanter til Korpsrådet. Bjarne Christoffersen
og Dorte Andersen blev valgt.
i. 5 repræsentanter til divisionsrådet: Karina
Westermann, Jonna Olsen, Inge-Lise Hansen, Helle og
Steen Petersen.
j. Revisor og suppleant: Majbritt Due-Troelsen og Heidi
Dam Johannessen modtager genvalg.
k. Beretning fra større arr.: GL berettede om de enkelte
afdelingers sommerlejre, mikro-minidag med 217
deltagere. Juletræsfældningsturen, hvor der var 120
deltagere. Her stillede Nakskov Bankoforening med
bankospil og var samtidig sponsorer.
l. Evt. GL: Lene og Per Henrichsen er stoppet i gruppen.
Stor tak for indsatsen gennem mange år. Steen stopper
som GL og takkede for mange år på en ensom post. Tak
til madudvalget og praktisk udvalg. Også tak til Nakskov
Bankoforening for økonomisk støtte.
Ref. Mette Kamper

Efterfølgende har 2 unge meldt sig til at træde ind i
bestyrelsen;
• Emilie C. Baruch-Bertelsen, Odinsvej 4, 4900 Nakskov
• Svend L. K. B. Jensen, Bygaden 95, 4983 Dannemare
De indgår i bestyrelsen på lige fod med de øvrige medlemmer
og vil stille op på førstkommende ordinære generalforsamling.

SPORTMASTER NAKSKOV
Søndergade 18 4900 Nakskov
Telefon: 54 92 13 14 Fax: 54 92 01 14

A/S P. Hatten & Co.
Sandvikenvej 1 4900 Nakskov
Telefon: 5492 1811

Hej Mikroer!
Vi er efterhånden vokset fra at være 2 mikrospejdere
efter oprykningen, til nu at have 14 indmeldte
mikrospejdere.
Det er vi rigtig glade for.
Og det er en fornøjelse at se, hvordan alle mikroer
bliver bedre og bedre til at hjælpe hinanden.
Vi glæder os til at overnatte i Enghytten, og håber at
alle kommer med.
Sidste år til Kristi Himmelfarts ferien, var vi med på
overnatning på Kristiansæde Centret. Det var en stor
oplevelse, så vi har takket ja igen i år.
Så sæt kryds i mikrospejdernes kalender fra torsdag d.
29. maj til fredag d. 30. maj.
Der kommer mere information om dette, så snart vi
modtager det.

Program:
D. 3/4: Sværdfremstilling.
D. 10/4: Påsketradition.
D. 11/4 - 12/4: Overnatning
D. 17/4: Vi holder påskeferie, så intet møde.
D.
D.
D.
D.
D.

24/4: Vi går til Naturskolen.
1/5: Bålmad.
8/5: Opstart på vikingeskib.
15/5: Skraldetur.
22/5: Vikingeskib.

D. 29/5 – 30/5: Overnatning på Kristiansæde Centret.
D. 11/6 er der forældremøde om sommerlejren. Der
kommer mere information om dette senere.
Mange store mikrohilsner fra
Dan, Dorte og Henriette

Ved afbud til spejdermøder kan der skrives, eller
ringes, til:
Dorte på tlf: 2221 7346
Eller
Henriette på tlf: 2277 5266

Hej minier.
Vi har netop overstået vores tur i hytten. En super
tur med mange friske minier.
Vi var ude at gå og en tur hos Lydolf og købe is.
Vi hyggede os fredag med chips og sodavand. En
rigtig hyggetur, da vi ikke var så mange ledere,
havde vi hurtigt besluttet, at vi skulle bruge tiden
på hygge.
Nu begynder vi at være ude. Så vær obs på, at have
tøj med der må blive beskidt.
I den kommende skal vi arbejde med besnøringer,
da sommerlejren jo snart nærmer sig. Vi håber
rigtig mange skal med.
Vi skal også arbejde med verdenshjørner og
kompas.
HUSK vi skal i svinglen og aflægge vores
spejderløfte den 23/4 nærmere info om dette.

Program For April måned
9/4

Vi hører om Sgt Georg
Vi kigger stjerner
Vi bygger stridsvogn

16/4

Ferie

23/4
23/4

Sgt Georg i Svinglen kl. 06,00
Vi besnører.

30/4

Vi besnører.

Program for maj måned

7/5

Verdenshjørner

14/5

Kompas

21/5

Gå efter kort

28/5

Vi skal på tur til Christianssæde
Nærmere info.

Vi siger tillykke med fødselsdagen til:
Freja A.

10 år

6 maj

Jasmin

10 år

13 maj

Vi siger tillykke med årsstjernen til:

Mads L

1 år

17 april

August F.

1 år

23 april

Freja H.

1 år

8 maj

Robin

2 år

8 maj

Louise

1 år

8 maj

Anders

2 år

16 maj

Mange minihilsner.
Martin, Anette, Helle og Jonna

Hej juniorer.

Vi er begyndt at bygge lejrplads, så juniorerne får prøvet det
af, inden vi skal på sommerlejr. Juniorerne har fået en seddel
med hjem om sommerlejren i mandags. Vi håber, at der
kommer rigtig mange spejdere med. Vi skal på gruppelejr,
så derfor vil mikro, mini og trop være med. Vi skal til
spejdercentret Gurredam. Sommerlejren vil ligge 28-30/6 og
1-5/7.
Vi skal til LF-mesterskab, hvor vi dyste mod andre juniorer
fra andre grupper. Vi skal til Christianssæde, hvor vi skal
være sammen med de grønne pigespejdere. Datoerne vil
ligge den 24-25/5 og den 28-29/5. Vi ved godt at det er 2
weekender efter hinanden, men vi håber at I vil deltage på
begge ture. Der følger mere info senere.
Mandag den 19/5 skal vi på albuen, for at rydde affald. Vi
kunne derfor godt tænke os, at der var nogle forældre der
kunne køre for denne dag. Vi gjorde det samme sidste år.
Det var vi fandt en flaskepost fra Tyskland. Det var en
børnehave der havde kastet den i vandet.

Spejderne må meget gerne huske indesko, da gulvet i hytten
godt være kold. De kan ligge i vores skab, så de ikke
behøver at tage dem med hjem hver gang.
Da vi er ved at nærme os bedre vejr, vil vi være meget ude.
Så derfor skal spejderne huske at de skal have tøj på, som
må blive beskidt.

Program.:
19/5

Albuen

24-25/5

LF-mesterskab

28-29/5

Christianssæde
Fødselsdage.:
Har vi ingen af.
Årsstjerner.:
Rasmus K
Rasmus L

3 år
2 år

Med Juniorhilsen
Erik, Bjarne og Helle

NØRREVOLD 4, 4900 NAKSKOV

Hej Nambiqwarer.
Jeg har fået en stor tak fra da vi var ved Skt.
Nicolaj kirke med vores ”tre-ben” som blev brugt til
tøndeslagningen.
Desværre har Nykøbing Spejderne ikke tid til at
lave en tur sammen med os før sidst i foråret.
Da der er rigtigt mange ture omkring denne periode,
kan det jo være, at vi skal udsætte turen til efter
sommerferien.
I løbet af de næste måneder håber jeg i stadig i
har lyst til at arbejde i patruljer. Vi kan se det
kniber lidt med at planlægge og afvikle møderne.
Vi må prøve at se om vi kan finde en måde, vi kan få
det til at glide bedre på.
Mht. til sommmerlejren skal i læse indlægget i
bladet. I det beløb i betale til sommer bliver
selvfølgelig modregnet hvad i har tjent ved
Kopifestivallen
I foråret prøver vi at arrangere en dag sammen
med juniorerne, hvor der kommer folk fra Lolland-

Falsters Brandvæsen, der skal lære os noget om at
slukke små brande.
Vi kender ikke datoen pt. da vi ikke har fået svar
fra dem endnu.
Du skal huske at møde op til Skt. Georg paraden,
da det er der du bla. skal modtage din mødeknap.
Selvom du IKKE skal have en mødeknap vil det være
spejder-kammeratligt at møde op alligevel.
Se inde i bladet

Har du helt styr på spejderfærdighederne?
Du får brug for dem på sommerlejren.
Fødselsdage:
Mia
Årsstjerner:
Amalie

13 år

1. Maj

7 år

10. April

?

STORT TILLYKKE ALLE SAMMEN

22. April
Oprydning Albuen. Møde Kl. 17.00
23. April
Skt.Georg parade (kl. 06.00)
24-25. Maj
LF-mesterskab spejd
28-29. Maj
Christianssædetur
15. Juni.
Valdemarsdag. Flagparade
28. juni til 5. juli Sommerlejr Gurredam
Hilsen Mette & Steen

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

Anker Rolighed Nielsen, Hovedgaden 46 ,4913 Tlf: 27844271
Ingelise Lund Hansen, Tårsvej 4 ,4900
Tlf: 54921185
Jonna Olsen, Hardenbergvej 18 ,4900
Tlf: 26653875
Henriette Hansen, Meltoftevej 14, Avnede ,4900 Tlf: 22775266
Karina Barbara Westermann, Rårup Mark 3 ,4900Tlf: 28833463
Emilie C. Baruch-Bertelsen, Odinsvej 4 ,4900 Tlf: 28431269
Svend L. K. B. Jensen, Bygaden 95 ,4983
Tlf: 24987617
Bjarne Christoffersen, Fællesskabsvej 16 ,4900 Tlf: 20742223

Praktisk udvalg
TL

Steen Petersen, Jødevej 37 ,4900

Tlf: 23989687

Voksen udvalg
MA
MINL
MINA
MIKL

Helle Petersen, Jødevej 37 ,4900
Tlf: 23439687
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
TL

Steen Petersen, Jødevej 37 ,4900

Tlf: 54927164

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

LEDERE HOS NAKSKOVSPEJDERNE
Gruppeleder
GL 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: 20742223
Tlf: 22775266
Tlf: 22217346
Tlf: 26653875
Tlf: 54924096
Tlf: 28428595
Tlf: 23439687
Tlf: 61119280
Tlf: 20742223
Tlf: 54928404
Tlf: 23989687
Tlf: 40974036
Tlf:

NAKSKOVSPEJDERNE tlf: 70261541
Engtoften 14, 4900 Nakskov
Enghytten tlf: 54921541 www.nakskovspejderne.dk

Deadline for næste spejderhagl:

15.maj 2014

