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ALLE SPEJDERE OG FORÆLDRE

ØNSKES EN GOD LANG OG SOLRIG
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SOMMERFERIE

KLAR TIL SOMMERLEJREN

PÅ GURREDAM ?



 

 
 
 

Forældremøde i forbindelse 
med sommerlejren. 

 
 

Onsdag den 11 juni kl 1830, er der forældre-
møde for forældre til de spejdere, som skal 
med på årets sommerlejr til Gurredam. 
 
Vi starter med de fælles oplysninger som der 
er, og derefter deler vi os i afdelinger, for og 
snakke om bla. Andet lommepenge, ligeledes 
uddeles der pakkeliste og mærkater til tasker. 
 
Vi håber der vil deltage mindst en forældre 
for hver spejder. 

 
På ledernes vegne 

 
Bjarne 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
Valdemarsdag 2014.  

Som tidligere år bliver der også en fanemarch 
gennem Nakskov d. 15. juni. 
Vi skal ud og lufte vores faner. Vi mødes derfor 
ved Enghytten kl. 13.00 Søndag d.15. juni. 
 
Du må gerne tage resten af din familie med. De må også 
gerne gå med. 
 
Vi mødes med de andre 
foreninger ved anlægget ved 
banegården. Derfra går vi 
fanemarch  gennem byen til 
torvet, hvor der bliver uddelt 
faner m.m. Efter dette skal vi 
lige en kort tur i kirken.  
 
Derefter går vi hjem til 
Enghytten, hvor vi får lidt og drikke og spise. 
 
Vi regner med at være færdige ved Enghytten  ca. kl. 18.00. 
 
Vi håber, i alle mikro-mini-junior og trop har lyst til at bakke op 
om denne tradition! Nakskov er en af de 4-5 byer i Danmark, 
der stadig fejrer Valdemarsdag på denne måde. 
 
KOM OG VÆR MED !  LAD OS VISE VI ER MANGE 
Vi har ikke tilmelding, men fortæl dine ledere hvor  
mange du/i kommer, så vi kan købt nok ind til at 
spise og drikke.  
valdemarsdag, den 15. juni; den dag, da Dannebrog ifølge sagnet 
faldt ned fra himlen. Begivenheden skulle have fundet sted i 1219 
ved Lyndanise i Estland under et af Valdemar 2. Sejrs korstog. 
Siden 1913 har valdemarsdag været en national mærkedag med salg 
af små dannebrogsflag, som har finansieret Danmarks-Samfundets 
uddeling af faner og flag til foreninger. Især indtil 1948, hvor dagen 
var skolefridag, blev den rundt om i landet markeret med 
valdemarsfester. 
 



 
 
 



 

SOS-Børnebyerne 
 

Hej spejdere. 
 
Som I helt sikkert kan huske, så kiggede vi på 
billeder fra forskellige børnebyer, da vi havde 
Tænkedag.  
 
Mange af jer syntes, at det skulle være to børn fra 
Tacloban i Filippinerne, som vi skulle hjælpe. 
Fordi deres børneby var helt ødelagt efter den 
kraftige tyfon Haiyan. Den tanke har mange 
andre også haft, så derfor havde de ikke to børn, 
som akut mangle faddere. Og det er jo kun 
dejligt. 
 
Vi er i stedet blevet faddere for en lille pige på 
næsten 4 år, som hedder Trish og en dreng på 13 
år, som hedder Manny. De bor begge i SOS-
børnebyen Manila (Det er hovedstaden i 
Filippinerne) 
 
Da vi ikke må lægge billeder og personlige 
oplysninger om børnene på vores hjemmeside, 
sætter jeg billeder op og kommer med flere 
oplysninger på opslagstavlen i hytten.  
 



 

 
 
Du vil kunne læse, hvad Trish og Manny godt 
kan lide, hvad de drømmer om og også hvorfor 
de bor i en SOS-børneby.  
(Manny kan helt sikkert godt lide at spille 
fodbold, og jeg tror Trish er en lille hidsigprop). 
 
Vi har fået to fine velkomstmapper med masser 
af information – både om børnebyen og om 
Filippinerne.  Der er også en adresse, så vi kan 
sende brev til dem. 
 
Mette 



 

 

 

Hej Mikroer! 
 
Vi havde en rigtig god overnatning i Enghytten, hvor 
de fremstillede sværd heldigvis bestod prøven, og 
overmandede de fjendtlige vikinger.  
 
I øjeblikket arbejder vi på at klargøre vikingeskibene, 
så de kan søsættes i Inderfjorden.  
 
Vi skal på overnatning på Kristiansæde Centret i Kristi 
Himmelfartsferien, og det glæder vi os meget til.  
 
 
 
Årets sommerlejr bliver med deltagelse af en 
mikrospejder. Så vi tager med hos minispejderne og 
følger dem. – Og det skal nok blive en stor oplevelse, 
for der er lagt et spændende program. 
 



 

Vi har taget det til efterretning, og vil fremover ikke 
planlægge en hel uges sommerlejr for mikrospejderne. 
– Samtidig modtager vi gerne tilbagemeldinger, hvis 
årsagen til at sommerlejren blev fravalgt, var af andre 
grunde end varigheden.  
 
Ved spejdermødet d. 28. august har mikrospejderne 
ansvaret for at Albuens strand bliver renset for skrald.  
Så den dag starter vi mødet på Albuen til sædvanlig tid 
kl. 16.30 og afslutter derude igen kl. 18.30. 
Vi håber at mikroforældrene taler sammen, hvis der er 
problemer med transport derud og hjem.   
 
Oprykningsweekenden er lagt på mikroernes program 
d. 30 – 31/8. Der kommer mere information om denne 
overnatning senere.  
Program:  
 
D. 22/5: Vikingeskibe. 
 
D. 29 – 30/5: Kristiansæde Centret.  
 
D. 5/6: Grundlovs- og pinseferie. Så intet møde.   
 
D. 12/6: Vikingeskibe. 
D. 19/6: Bålboller og vikingeskibe. 
 
D. 26/6: Vikingeskibe søsættes og Lydolph besøges. 
 
D. 28/6 – 5/7: Sommerlejr.  
 
Sommerferie.  



 

 
D. 14/8: Opstart efter sommerferie og fremstilling af 
drømmefangere.  
 
D. 21/8: Bålmad. 
 
D. 28/8: Vi mødes på Albuen til strandrens. 
 
D. 30 – 31/8: Oprykningsweekend i Løjet.  
 
D. 4/9: Vi går til Naturskolen.  
 
D. 11/9: Naturbingo. 
 
D. 18/9: Førstehjælp og sikkerhed omkring bålet. Vi 
laver marshmellows.  
 
Lige om lidt er det sommerferie, og vi takker alle 
mikrospejderne for de mange hyggelige timer og gode 
oplevelser I har givet os, igennem det sidste år.  
 
Vi håber at alle mikroer og deres familier får en god 
sommerferie. 
 
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 



 

 

 

 
A/S P. Hatten & Co. 

Sandvikenvej 1 4900 Nakskov 

Telefon: 5492 1811 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Hej minier 
 
Så er det ved at være tid til at vi skal på 
overnatning på Christiansædecentret. Der er rigtig 
mange der har tilmeldt sig, så vi forventer det 
bliver en super tur.  
Sommerlejren nærmer sig også med hastige skridt, 
der er meldt 15 minier til, vi glæder os til at være 
sammen med jer.  
Onsdag d. 11/6 afholder vi forældremøde ang. 
sommerlejren (nærmere Info), der er ikke 
spejdermøde denne dag. 
Onsdag d.25/6 skal vi på Albuen og rense stranden. 
Vi mødes derude kl.17,30 og er færdige igen 
kl.19,30, HUSK MADPAKKE og DRIKKELSE.  
I skal selv komme derud, så snak sammen ang. 
kørsel. 
Vi starter op efter sommerferien onsdag d. 13/8 . 
Der begynder vi at forberede 
oprykningsweekenden, som i får indbydelse til i 
løbet af sommeren. Der er en hel del af jer der skal 
rykke op i junior afdelingen, men det er først efter 



 

oprykningsweekenden 30-31/8. Vi vil gerne sige 
held og lykke til alle jer der rykker op, samt tak til 
jeres forældre for et godt samarbejde. 
 
God sommer til jer alle.  
 
 
Program for juni måned 
 
4/6  Vi besøger naturskolen, 
  Vi mødes og slutter derude 
 
11/6 Forældremøde (nærmere info)  

intet spejdermøde denne dag. 
 
14/6 Mikro/minidag (nærmere info) 
 
18/6 Hygge 
 
25/6 Vi skal på albuen.  
 
28/6 – 5/7  SOMMERLEJR 
 
Program for august måned   
 
13/8 Velkommen efter sommerferien 
 
20/8 Vi forbereder oprykning 
 
27/8 Vi forbereder oprykning 



 

 
30-31/8  Oprykningsweekend 
 
3/9  Velkommen til de nye minier 
 
10/9  Knivbevis (nye) og så laver vi bål 
 
17/9  Knivbevis (nye).Knob 
 
20-21/9              GOLD RUSH (nærmere info) 
 
24/9  Vi skal på Albuen 
 
 
Vi siger tillykke med fødselsdagen til : 
 
 
Mads R  9 år  28 maj 
 
Robin  10 år  5 juni 
 
Pierre  9 år  11 juli 
 
August F 9 år  20 juli 
 
Johannes 9 år  23 august 
 
Mads L 10 år  31 august 
 
Anna  10 år  18 september 



 

 
Vi siger tillykke med årsstjernen til : 
 
Pierre  1 år  28 maj 
 
Mads R 1 år  28 maj 
 
Emil      1 år  18 juni 
 
Karoline 2 år  19 juni 
 
Freja A 2 år  26 juni 
 
Jasmin  4 år   2 september 
 
Philip  2 år   3 september 
 
Mikkel  2 år   4 september 
 
August M 1 år  11 september 
 
Sebastian 3 år  13 september 
 
Sarah J  4 år  17 september 
 
Laura   3 år  21 september 
 
Mads A 4 år  30 september 
 
Minihilsen Jonna Martin Helle Betina Anette. 



 

NØRREVOLD 4, 4900 NAKSKOV 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

Hej junior. 
 
Vi skal på en tur, hvor vi skal være sammen samme med de 
grønne pigespejdere. Vi skal afsted til Cristianssæde skov, 
hvor de kommer ud på poster, hvor der sker nogle ting. 
 
Vi har også været på albuen, hvor vi skal samle skrald. Så 
må vi jo se, hvad vi finder denne gang om det kun er skrald 
eller en flaskepost?.  
 
Der kommer også en tur, som vi har gået og ventet på i år. 
Det er vores sommerlejr, som i år går til Gurredam, som 
ligger i Nordsjælland. På lejren skal vi blandt lave, vores 
egen kniv, vi skal også lave en skum vulkan og meget andet, 
som I finder ud af når vi kommer derop. 
 
Efter sommerferien, skal vi holde opryknings weekend, hvor 
vi får nye juniorer op. Så de ”gamle juniorer” skal gå i 
tænkeboks, om hvad de lave til oprykningen. 
 
Efter oprykningen kommer der en dåbsweekend, hvor alle 
de ny oprykkede, skal have deres spejder navne. 



 

 
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 
Rasmus S.  17/8   2 års. 
 

 
Fødselsdage 

Frederik   11/6   11 år 
 
Simone   2/7   12 år 
 
 
 
Program for Maj/juni/aug.  
 
28-29/5  Chritianssæde tur 
 
11/6  Sommerlejr 
   Forældremøde 
 
28/6-5/7    Sommerlejr Gurredam 
 
30-31/8    Oprykningsweekend 
 
 
Med juniorhilsen 
 
Erik, Bjarne og Helle 



 

 

 

XL-BYG TRÆLASTKOMPAGNIET 

Byggecenter & Proffcenter  
Rødbyvej 87 
4900 Nakskov 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Krøyers Gård 23 

4900 Nakskov 
Telefon: 54915500 



 

 
 
 
 
 
Hej Nambiqwarer.  

 

Først et STOR TILLYKKE til Annica, Emilia, og 
Mads med deres konfirmationer. Vi håber, i havde 
en god dag med gode fester og mange gaver. 
 
Det var rigtigt rart, at kunne uddele mange møde 
knapper i forbindelse med Skt. Georg paraden. 
Ski’ godt 
 
I den kommende tid skal vi til at gøre klar til som-
merlejren. Der skal bla. chekkes patruljekasser og 
telte. 
Vi bliver ca. 225 på lejren. Vi har næsten fået alle 
de aktiviteter, som vi ønskede 
 
D. 16. august er der kopifestival i Theisens gård. 
Vi er blevet forespurgt om vil gøre de samme ar-
bejdsopgaver som vi gjorder i 2013. Jeg har sagt ja, 
og håber i er friske til på at deltage. Det giver jo en 
god indtjening til sommerlejren 2015. 
Vedr. tidspunkter for opstillingen af telte og borde 
får i nærmere besked, men et er sikkert, vi skal 
mødes kl. 08.00 søndag d. 17august for at rydde op. 
 
 



 

 
I løbet af sommeren for i tilsendt tilmeldings sed-
ler til oprykningsweekenden. HUSK at aflevere den 
på vores første møde efter sommerferien. 
Vi ved, at der rykker 4 stk. junior spejdere til trop-
pen ved oprykningen. 
 
Vi ved allerede nu, at Emilie skal på efterskole ef-
ter sommerferien, så vi vil gerne sige dig TAK for 
dine år hos Nakskovspejderne, og du er selvfølgelig 
velkommen igen efter din efterskole periode. 
 
En TAK fra mig Steen for den flotte kurv, jeg fik i 
forbindelse med min operation af mig syge blind-
tarm. Tak skal i have ”det varmer”  

I september skal vi på Gold Rush. 
Husk at chekke Facebook siden 
for nyheder. 
 
 
 
 

 
Fødselsdage: 
Emilia  14 år 2. Juli 
Amalie  15 år 17.August 
 
 
 
 



 

?

 
 
Årsstjerner:  
Svend  7 år 23. Maj 
Annica  6 år. 27. August 
Mads  7 år 2. September 
Freja  1 år 3. September 
Emilia  7 år 4. September 
Emilia  10 år 7. September 
  

STORT TILLYKKE ALLE SAMMEN 
 

 
28-29. Maj Christianssædetur 
11. Juni  Forældremøde ang. sommerlejren 
15.Juni  Valdemarsdag (fanemarch) 
28.Juni-5.Juli Sommerlejr Gurredam 
12. August Første møde efter sommerferien 
16-17. August Kopifestival 
30-31. August Oprykningsweekend 
20-21. September Gold Rush 

 

GOD SOMMER-
LEJR OG GOD SOM-
MERFERIE TIL ALLE 

 
Hilsen 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.

Emilie C. Baruch-Bertelsen, Odinsvej 4 ,4900 28431269Tlf: Ung.med.

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

Bjarne Christoffersen, Fællesskabsvej 16 ,4900 20742223Tlf: Gruppeleder

Praktisk udvalg

???? ????,  ,4900 Tlf: TL

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
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 23989687Tlf:TL
Mette Kamper, Lillievej 2 ,4900 40974036Tlf:TA

Senior
 Pt. ingen Klan,  , Tlf:

Deadline for næste spejderhagl: 11. September 2014

Enghytten tlf: 54921541  www.nakskovspejderne.dk

NAKSKOVSPEJDERNE tlf: 70261541

Engtoften 14, 4900 Nakskov


