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Hej Alle Mikroer! 
 

Vi har haft et godt efterår hos mikroerne, selvom vi ikke har 

kunnet holde os helt til de planlagte aktiviteter.  

Vi skal nok nå det hele alligevel.  

 

Vi havde en rigtig god overnatning i Enghytten, hvor alle 

prøvede at udhule en appelsin til halloween. - Det var svært, 

men smagte meget bedre end græskar! 

Dagen efter var alle med til at bygge en vippe med rafter og 

besnøringer. Det var herligt at den også kunne bruges. 

 

Vi går igang med julerierne inden så længe.... Så hvis ikke 

der bliver svaret på spørgsmål om, hvad vi har lavet til 

spejder, skyldet det at vi holder det hemmeligt! 

 

Og så et suk:  

Vi er ude til alle møder, medmindre vejret er helt umuligt. 

Og det kræver overtrækstøj og vandtæt fodtøj.  

Mikroerne i år har allerede bekræftet tidligere mikroers 

påstand om, at det er helt umuligt, at holde sig oprejst 

udenfor ret længe af gangen. Og med denne årstid resulterer 

det i vådt tøj, og dermed frysende mikroer.  



 

 

Inde i Enghytten er gulvet koldt, så tykke sokker eller sutsko 

er en nødvendighed.  

Der er mulighed for at opbevare sokker eller sutsko i 

Enghytten.  

 

De mikroer som var med til at lave sutsko sidste år, behøver 

selvfølgelig ikke at medbringe hverken sokker eller sutsko.  

 

Program:  
D. 4/12: Julehemmeligheder. 

D. 11/12: Julehemmeligheder.  

D. 18/12: Juleafslutning.  

 

D. 25/12: Juleferie, så intet møde.  

D. 1/1-15: Juleferie, så intet møde.  

 

D. 8/1: Papmache. 

D. 15/1: Papmache. 

D. 22/1: Bestikposer + bålkapper + fedtsten. 

D. 29/1: Havdyr. 

D. 5/2: Bålmad. 

D. 12/2: Forberedelse til tænkedag d. 21/2-14. 

 

Vi ønsker alle mikroer og deres familier 

en glædelig jul og et godt nytår.  

 
Mange mikrohilsner fra 

Camilla, Dan og Henriette 
 

Afbud til møder gives til Henriette på tlf.: 2277 5266  

som et ring eller en sms.  



 

 

 



 

 

Hej minier 
 
Nu nærmer julen sig men raske skridt. Så vi skal 
have lavet nogle hemmeligheder og hygge os. 
Sidste møde inden jul d. 17/12 spiller vi banko og 
spiser risengrød. 
 
HUSK EN PAKKE TIL 25 KR, SOM KAN 
BRUGES AF BÅDE PIGER OG DRENGE. 
Husk nissehuen. 
 
I det nye år skal vi hele januar måned arbejde med 
de nordiske lande og tage mærket (vi og verden). 
I februar skal vi have lavet gipsaftryk og lavet 
noget fuglemad. I skal have et mælkekarton med til 
dette.  
Vi skal også have taget 5 km mærket. 
 
HUSK AT VORES SOMMERLEJR I 2015, 
LIGGER I UGE 28. 
 



 

 

 Program December: 
 
3/12   Hemmeligheder 
10/12  Hemmeligheder 
17/12  Vi hygger (husk pakke og nissehue) 
 
Program Januar : 
 
7/1  Velkommen efter juleferien 
14/1  Vi og verden 
21/1  Vi og verden 
28/1  Vi og verden 
 
Program Februar : 
 
4/2  Gipsaftryk 
11/2  Ferie 
18/2  Fuglemad 
25/2  5 km efter sportegn 
 



 

 

 Vi siger tillykke med årsstjerne til : 
 
 
Christine 1 år  21/2 
 
 
Vi siger tillykke med fødselsdagen til : 
 
 
Emil Knudsen  8 år  31/12 
 
Emil Klitland 10 år  6/1 
 
Anette  ????  26/2 
 
Alle minier og deres familie ønskes en rigtig 
glædelig jul og et godt nytår. 
 
Julehilsner fra 
 
Martin, Betina, Helle, Anette og Jonna. 
 



 

 

 

 
A/S P. Hatten & Co. 

Sandvikenvej 1 4900 Nakskov 

Telefon: 5492 1811 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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, så vi sammen kan tjene en masse 

penge, som går til tilskud til sommerlejren næste år. 

 

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

med hjem, og hyggede sig i hytten bag efter. 

 

Sidste mandag inden jul d.15. dec. skal vi julehygge med 

risengrød og pakkespil, denne mandag mødes vi kl. 17:00, 

der kommer en mail ang. denne dag. 

 

Til Januar skal vi deltage i Olandiske Lege for alle juniorer i 

Sydhavs Divisionen, så I kan allerede nu sætte kryds i 

kalenderen den 31/1-1/2-2015. 

 

Sommerlejren til næste år kommer til og foregå i uge 28, fra 

den 4/7 til den 11/7, vi ved ikke endnu hvor vi skal hen, men 

vi har aftalt at tage af sted sammen med troppen. 

 



 

 

Vigtige datoer for december, januar og februar 

 

 

15. Dec:  Julehygge 

 

5.  Jan: Spejderstart efter juleferien 

 

31. Jan:  Olandiske Lege 

 

21. Feb:  Grupperådsmøde 

 

 

Fødselsdage. 

 

 

 Louise.  28. dec.  10 År 

 

 Mads  28. dec.  11 År 

 

 Sarah S  10. jan  11 År 

 

 August  12. jan  11 År 

 

 Marie  11. feb  12 År 

 

 Jeppe  25. feb  11 År 

 

 

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

rigtig godt nytår. 

 

Med juniorhilsen 

Bjarne, Erik, Dennis, Natasja og Helle 



 

 

 

XL-BYG TRÆLASTKOMPAGNIET 

Byggecenter & Proffcenter 

Rødbyvej 87 

4900 Nakskov 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krøyers Gård 23 

4900 Nakskov 
Telefon: 54915500 



 

 

 

 

 

 

Hej Nambiqwarer. 
 

Allerførst vil vi sige et forsinket VELKOMMEN til 

Chano. Det er rigtig dejligt at en ny, UNG leder er 

kommet til.  

 

Det var dejligt i var friske til at få en ekstra ind-

tjening i forbindelse med spørgeskemaerne fra 

Nakskov Handel og Erhverv. Vi nåede det lige til ti-

den!  

Et centralt element i spejderarbej-

det i troppen er den øgede selvstændighed, som 

bl.a. indebærer, at spejderne selv sørger for plan-

lægning af møderne – og det skal være klaret på 

forhånd – ellers bliver det kedeligt at være spej-

der. Desværre sker det for ofte, at der enten ikke 

er noget program eller at den ansvarlige melder af-

bud – uden at sikre sig, at andre kan tage over. Så 

derfor bruger vi tid på at følge 

op/støtte, så patruljerne har et 

program til hvert møde. 

 

 



 

De sidste to møder har Bjørnene bygget og afprø-

vet deres svedehytte, og den fungerer perfekt. 

Rigtig flot arbejde.  

 

Andre afdelinger er velkomne til at prøve den.  

 

Hjortene har travlt med at koordine-

re deres første patruljetur, som er 

en overnatning i Enghytten.  Det bli-

ver uden voksne (men vi er i baggrunden og vil også 

kigge forbi). 
 

 

 

 

 

 

Men vi er jo ikke ude hele tiden, og derfor I skal 

også huske hjemmesko. Når det er smat/sne, så 

skifter vi til hjemmesko, så vi ikke får svinet hele 

hytten til af beskidt fodtøj. 

 

 

Inden vi holder jule ferie skal vi lige have 

vores juleafslutning med risengrød og 

rafling. I skal medbringe en pakke til 

højst 25. Kr.  

 

 

 



 

?

 

Fødselsdage: 

Chano   12. december 

Annica  15 år 7.januar. 

 

Årsstjerner:  

Mikkel  3 år 11. januar 

STORT TILLYKKE ALLE SAMMEN 
 

 
 

16. december.   Sidste møde inden juleferie. 

   Mødetid kl. 18.00. 

Husk gave og nissehue 

6. januar 2015.  Første møde i 2015. 

21. februar.   Grupperådsmøde  

4-11. juli.  Sommerlejr 

 

Her med det sidste Spej-

derhagl inden jul, vil vi øn-

ske alle spejdere og deres 

forældre  en: 

 

RIGTIG GOD JUL, samt et GODT NYTÅR  

Med Jule spejderhilsen 

Mette, Chano  & Steen 
 

HUSK at bruge sikkerhedsbriller ved affy-

ring af raketter m.m. 

 



 

NØRREVOLD 4, 4900 NAKSKOV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

”VORES FORTÆLLING” 
 

I weekenden den 14-16. november var der korpsrådsmøde på 

hotel Legoland/Lalandia i billund, og Nakskovspejderne var 

repræsenteret ved Dorte og Bjarne, som tog afsted fredag aften 

for at mødes med de andre fra Sydhav Divisionen. Det blev til 

en rigtig hyggelig aften, hvor der hurtigt kom gang i 

legoklodserne på hotellet.  

 

Lørdag morgen kl 9:30 startede det hele i sportshallen i 

Lalandia, hvor alle 950 deltagere indfandt sig på deres pladser. 

Formiddagen gik med beretninger fra spejdercheferne og 

fremlæggelse af regnskaber og budgettet for det kommende år. 

Om eftermiddagen var der løb på og omkring hotellet, hvor 

deltagere blev uddannet til forandringsagenter, ved at være på 

forskellige poster, hvor der også blev snakket meget om, 

hvordan gør man i jeres grupper. Lørdag aften var der løb i 

Legoland parken med flere spændende poster. Vi var bl.a. på 

en som omhandlede vores Tænkedag og klima/miljø, hvor vi 

skulle aflægge et personligt miljøløfte og for Bjarnes 

vedkommende er hans løfte, at han vil forsøge og få flere af de 

store spejdere til at cykle til deres møder?  En anden post 

omhandlede ”Peach of messenger”  

Her havde de nogle karma kort som når du havde gjort den 

ting der stod på kortet, skulle du give det videre til en anden 

person. 

Der stod bl.a. 

-Klap en på skulderen og giv et kompliment 

-Spørg om hjælp 

-Smil til en fremmede 

-Giv et kram 

Alt det fortæller at fred starter med det vi selv sender ud i 

verden. 



 

Hvis vi som spejder og alle andre bare gør en lille god ting 

hver dag vil vores verden blive et bedre sted. 

FRED STARTER MED DIG OG MIG. 

På den sidste post som vi var på, skulle vi tage stilling til 

hvordan ser Det Danske Spejderkorps ud om 10 år. Der kom 

rigtig mange sjove og spændende ting frem, aftenen sluttede af 

med en koncert i parken, hvor vi bl.a. hørte 

spejderhælpssangen. Sangen hedder Rækker hånden ud og er 
skrevet og komponeret af sangerinden Louise Dubiel (Kendt fra 
Talent2009 og DMGP 2013) og musikeren Morten Fischer (Der 
står bag sangen Ama’r Søn).  
Søndag formiddag var der atter gang i snak og diskussioner. 

Denne gang havde vi valgt os ind på områder sammen med 

andre med samme funktioner som os selv. 

Søndag eftermiddag var vi tilbage i hallen på Lalandia. Til det 

resterende møde blev der lagt ud med, at Det Danske 

Spejderkorps og UNICEF Danmark har indgået 

partnerskabsaftale om at udbrede kendskabet til børns 

rettigheder. Det treårige partnerskab indgås i anledning af 25 

års jubilæet for FN’s børnekonvention den 20. november 

2014. 

Læs mere om børns rettigheder og find aktivitetsmaterialet på 

www.DDS.dk/rettigheder , herefter var der nogle få 

afstemninger og godkendelser af regnskab og budget for 2015. 

 

Young spokesperson ? 

 

Spejderhistorier fortalt af spejdere 

 

Så har vi en journalist gemt i vores spejdere i alderen 13-18 år, 

så kontakt Dorte på dorte@nakskovspejderne.dk 

 

Sent søndag var vi hjemme igen godt trætte, efter en god 

weekend med gode spejdervenner. 

http://www.dds.dk/rettigheder
mailto:dorte@nakskovspejderne.dk


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
Dan Sørensen, Birkevænget 42 1.tv. ,4900 Tlf:MIKH

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
Natasja Christoffersen, Søndergade 20. 2tv. ,4900 20742223Tlf:JH
Dennis Nørholm Thef, Ahornsvej 16 ,4900 23746004Tlf:JH

Troppen
Steen Petersen, Jødevej 37 ,4900 23989687Tlf:TL
Mette Kamper, Lillievej 2 ,4900 40974036Tlf:TA
Chano Rosenstand Petersen, Vejlegadebro 4 st.tv. ,428775931Tlf:TA

Senior
 Pt. ingen Klan,  , Tlf:

Deadline for næste spejderhagl: 22. Januar 2015

Enghytten tlf: 54921541  www.nakskovspejderne.dk

NAKSKOVSPEJDERNE tlf: 70261541

Engtoften 14, 4900 Nakskov


