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Kære forældre, ledere og medlemmer hos NAKSKOVSPEJDERNE. 
Der er mange måder at støtte arbejdet i gruppen på. En af dem er, at møde op til det årlige  

GRUPPERÅDSMØDE 

 

I år afholdes mødet: Lørdag d. 22 Februar KL: 13.30 i Enghytten. 
Grupperådsmødet er en slags generalforsamling. Derfor er der også en dagsorden for mødet: 

 
a.  Valg af dirigent og referent. 

b.  Beretning fra bestyrelsen og ledergruppen med særlig fokus på, hvad gruppen har 

gjort for at fremme spejderarbejdets værdier og udvikling. 

c.  Fremlæggelse af årsregnskab for det foregående år til godkendelse. 

d.  Behandling af indkomne forslag. 

e.  Væsentlige beslutninger om gruppens fremtid, herunder: 

1. forelæggelse af gruppens udviklingsplan med hovedindsatsområder for indeværende år. 

2. beslutninger i øvrigt om gruppens udvikling, spejderarbejde m.v. 

3. vedtagelse af budget for indeværende år, herunder fastsættelse af medlemskontingent. 

f. Fastsættelse af antallet af bestyrelsesmedlemmer under hensyntagen til § 14.5. 

g.  Valg til bestyrelsen af: 

1. bestyrelsesformand, kasserer og eventuelt øvrige forældre. 

(Jannik ønsker at fratræde vi har et nyt emne som bestyrelses formand.) 

Karina modtager genvalg  

2. unge. (vi har ingen unge i bestyrelsen) 

3. ledere, herunder mindst en gruppeleder. 

Per udtræder af bestyrelsen. Jonna modtager valg. Henriette er ikke på valg 

4. evt. søkyndigt medlem jf. § 22.2. (Vi er ingen søgruppe) 

5. suppleanter. 

h.  Valg af gruppens to repræsentanter til Korpsrådet. 

i.  Valg af gruppens fem repræsentanter til divisionsrådet. 

j.  Valg af revisor og en revisorsuppleant..Majbrit og Heidi modtager genvalg 

k.  Beretning fra større arrangementer tilknyttet gruppen, jf. § 50.  

l.  Eventuelt.   

Har du forslag, du ønsker behandlet under punkt d, skal de sendes til 
Gruppeleder Steen (steen@nakskovspejderne) senest 14 dage før mødet. 
 

Vi glæder os til at se jer ! Med spejderhilsen Bestyrelsen. 



 

 

Indbydelse til fastelavn 

d. 22. februar 2014 i Enghytten. 
Før vi går i gang med grupperådsmødet, skal 

katten slås af tønden hos Nakskovspejderne.  

 

Så alle er velkomne til at møde i 

fastelavnskostume 

Vi kårer selvfølgelig de bedste udklædninger.  

Vi håber at alle har lyst til at være med.    

 
 

 

 



 

 
 
Vi indbyder hermed . 

ALLE:  

Mikroer, Minier, 

Junior, Spejdere,  

Ledere og forældre 
 

Til: 
 
 
 
 

Lige efter grupperådsmødet. 

 

Tænkedag er d. 22 Februar ,(Baden Powells Fødselsdag) 

men i år afholder vi det lige efter vores grupperådsmøde. 

 

 

Vi skal have vores 

 "Tænkedags-ceremoni " 

Vi skal høre lidt om: 

- Spejderbevægelsens historie. 

- Hvorfor vi holder "Tænkedag" 

- Indsamle 2, kr i mønter pr. påbegyndt spejderår fra 

hver spejder 
- Hvad pengene bliver brugt til ? 
- Håber du vil være med til at deltage denne dag. 
 

 

Vi ses ! 

 



 

 

 



 

 

Hej alle mikroer! 
 

Vores vikingetema har taget fart, og det er en fornøjelse at 

se hvordan alle arbejder med stor koncentration ved 

møderne.  

Vores planlægning har, indtil nu, været noget optimistisk, så 

på det nye program er der gengangere fra det forrige.  

 

Vi har en overnatning i Enghytten fra  

d. 11. april til d. 12. april, 
og vi håber, at alle mikrospejdere har lyst til at deltage. 

For vi skal bruge vores fremstillede sværd, og erfare om de 

kan holde til en nærkamp med en vaskeægte halmmand.   

 

I år tager mikrospejderne med på gruppens fælles 

sommerlejr. 

Vi tager afsted lørdag d. 28. juni og er hjemme igen lørdag 

d. 5. juli.  

Selvom det er en hel uge, håber vi at alle mikroerne kommer 

med og får en masse oplevelser i spejderrygsækken.  

Der kommer meget mere information om lejren på sedler 

samt ved et forældremøde.  



 

 

Program:  
 

6/2: Bålboller. 

 

13/2: Vi holder vinterferie, så intet spejdermøde. 

 

20/2: Dekorere bålkapper. 

22/2: Grupperådsdag. 

27/2: Dekorere videre på bålkapper. 

6/3: Opsamling, snitte med dolk eller slibe fedtsten.  

13/3: Fremstille smykker til vikingedragten.  

20/3: Bålmad. 

27/3: Sværdfremstilling. 

3/4: Sværdfremstilling. 

10/4: Påsketradition. 

 

11/4 - 12/4: Overnatning i Enghytten. 
 

17/4: Vi holder påskeferie, så intet møde.  

 

24/4: Vi går til Naturskolen. 

1/5: Bålmad. 

 

  

Mange mikrohilsner fra  

Dan, Dorte og Henriette 
 

Ved afbud ringes eller sendes sms til:  

Dorte 22 21 73 46 

eller  

Henriette 22 77 52 66 



 

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 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Salg af lodsedler. 
 

 
 

 

 

Alle spejdere har nu fået udleveret 20 lodsedler, 

som skal sælges, i perioden 2/2 – 20/3 2014. 

 Der er igen i år muligheden for og møde op i 

Enghytten lørdag d. 8/3 og være fælles om salget. 

Der er præmie til den fra hver afdeling, som 

sælger flestlodsedler. Sidste år solgte vi næsten 

1600 lodsedler og tjente mere end 17000Kr.- kan 

vi gøre det bedre i år? 



 

 

 

 

XL-BYG TRÆLASTKOMPAGNIET 

Byggecenter & Proffcenter 

Rødbyvej 87 

4900 Nakskov 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krøyers Gård 23 

4900 Nakskov 
Telefon: 54915500 

 

Nybrogade 3, 4900 Nakskov 



 

 

Hej minier. 

 

Nu er vi startet på et nyt år, hvor der også skal ske 

en masse ting. 

 

Lige nu er vi ved at øve drama, som skal vises for 

forældre, søskende og bedsteforældre. Vi må sige 

at det er noget i går meget op i. I har lavet nogle 

flotte kulisser. Vi glæder os til at opfører det. 

 

Vi skal have Grupperådsmøde. Samme dag bliver 

der afholdt tænkedag. Det er den dag hvor vi skal 

lægge en to krone for hvert påbegyndt spejderår. 

Efter grupperådsmødet skal vi slå katten af 

tønden. 

I må meget gerne komme udklædt. 

 

Vi vil se, om vi på et møde, kan komme på 

brandmuseet 

 

Vi skal også bygge skibe, som vi skal søsætte i 

Indrefjorden.  



 

 

Program For Feb: 

 

5/2  Vi opfører drama 

 

12/2  Vinterferie 

 

19/2  Vi kigger stjerner 

 

22/2  Grupperådsmøde 

  Fastelavn 

 

26/2  5 km. løb   

 

 

Program for Marts 

 

5/3  Brandmuseum 

 

12/3  Førstehjælp 

 

19/3  Førstehjælp 

 

21 og 22/3 Overnatning i Enghytten 

 

26/3  Bygge skibe 

 

2/4  Vi sejler med skibe i Inderfjorden. 

 



 

 

 

Vi siger tillykke med fødselsdagen til: 

 

Sarah J  10 år  28/2 

 

Fabian   9 år  27/3 

 

Laura   10 år  29/3 

   

 

 

 

Vi siger tillykke med årsstjernen til: 

 

Anna 1 år  20/3 

 

Sarah S 1 år  20/3 

 

 

 

Mange minihilsner.   

 

Martin, Anette, Helle og Jonna 

 

 

 

 

 

 



 

 

Hej junior. 

 

Den sidste weekend i Januar var der nogle juniorer på 

Olandiske Lege, hvor de sammen med andre spejdere, var 

igennem nogle opgaver i løbet af lørdagen. 

Lørdag aften var de på et natløb, som troppen havde lavet. 

Det var et løb, som de sent vil glemme.  

Mange tak til Troppen for løbet. 

 

Juniorerne er lige i gang med at tage mærket Håndværk, og 

de skal lave et fuglehus. Juniorerne har arbejdet koncentreret 

med emnet. 

 

Ellers skal vi i gang med at tage nogle mærker, hvor de får 

lært hinanden rigtig godt at kende.   

 

 

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

Skoene kan ligge i vores skab. 

 

I marts afholder vi en tur, men der kommer mere om dette 

senere. 

 

 



 

 

Den 8/3 har vi en fælles dag, hvor der kan sælges de 

lodsedler, som I har fået udleveret. Se indlægget i 

Spejderhaglet.  Håber at vi mødes denne dag.  

  

 

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

 

 

Årsstjerner 
 

Har vi ingen af ! 

 

 

Fødselsdage 
 

Marie   11/2   11 år 

Rasmus K  12/2   12 år 

Bjarne   7/3   ???? 

Mikkel   17/3   13 år 

  

 

 Program for Februar / Marts 
 

8/3   Fælles lodseddeldag 

 

21-23/3                               Martstur. 

 

 

Med juniorhilsen 

 

Erik, Bjarne og Helle 



 

NØRREVOLD 4, 4900 NAKSKOV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Hej Nambiqwarer.  

 

Vi havde fornøjelse at planlægge og gennemføre et 

natløb for Sydhav divisionens juniorer på  årets 

koldeste nat. (Puha.Det var meget meget koldt for 

postmandskabet.  Nakskovspejdernes juniorer 

havde spurgt om vi ville lave et natløb! Den 

udfordring tog vi selvfølgelig op. Vi havde lavet et 

natløb over emnet ”Middelalderen”. Løbet blev 

afholdt bagved Velovænget. Efter løbet 

overnattede vi Enghytten. En hyggelig, men koldt 

tur. 

 

I den kommende tid er Mette i København på nogle 

vores møder om tirsdagen, så Steen er alene med 

troppen disse dage. De andre ledere har ja, til at 

springe ind, hvis dette skulle vise sig at være 

nødvendigt.  

 

I løbet af foråret skulle vi gerne mødes med 

Nykøbing Spejdernes trop et sted i Nykøbing. 

Desværre har vi ikke fået en dato endnu, men vi 

arbejder kraftigt på sagen. 

 

 

 



 

 

I løbet af de næste måneder opfordres i til at 

planlægge og gennemføre nogle gode spejder møder 

i patruljerne. Det kan godt alde sig gøre at arbejde 

udendørs selvom det er koldt, bare tøjet passer til 

det ! 

 

V har lovet at lave ”noget der kan hænges  

fastelavnstønder op i ” ved Skt. Nicolaj kirke 

søndag d. 2 marts.  Vi håber , i har lyst til at give en 

hånd med der!  

 

Vores gruppe sommer lejr er i dag planlagt til: 

 
I dagene: 28 juni til 5 juli. Reserver ugen NU 

I kan se mere om centret på flg. link: 

http://www.gurredam.dk  
Vi skulle gerne blive lige så mange som vi var i 2013 

på vores sommerlejr!  

 

I opfordres til at følge med på 

vores spejder kalender, som kan 

se på vores hjemmeside. 

http://www.nakskovspejderne.dk/ 

 

 

 

 

http://www.gurredam.dk/
http://www.nakskovspejderne.dk/


 

?

Hvis du ønsker et link til denne på jeres smart-

phones så tag en snak med Steen. 

 

Fødselsdage: 

Freja  13 år 16. Februar 

Anders  17 år 7. Marts 

Mads  14 år 10. Marts 

 

 

Årsstjerner:  

Kresten 7 år 13. Marts 

Jakob  7 år 13. Marts 

 
 

STORT TILLYKKE ALLE SAMMEN 
 

 
 

12. Februar Grupperådsmøde, 

Fastelavn, Tænkedag. 

3. Marts Fastelavn ved Skt. Nicolaj Kirke 

  Kl. 10.30. 

23. April Skt.Georg parade 

28. juni til 5. juli Sommerlejr Gurredam 

 

 

Hilsen Mette & Steen 



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: 20. marts 2014

Enghytten tlf: 54921541  www.nakskovspejderne.dk

NAKSKOVSPEJDERNE tlf: 70261541


