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

Fra Skt. Georg paraden 2014



 

 
 

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

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

 
Vi mødes i Svingelen med indgang fra 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 ! 



 

 
Referat af Grupperådsmøde den 21. feb. 2015 

 

Formanden, Anker Rolighed, bød velkommen. Også velkommen 

til Susanne Graae, kasserer i divisionen. 

a) Mogens Kamper blev valgt som dirigent, og Mette Kamper 

som referent. MK kunne konstatere at indkaldelsen er 

udsendt rettidigt. Ikke alle havde modtaget indkaldelsen 

på mail, men ingen protestede i forhold til at fortsætte 

grupperådsmødet. 

b) Beretningen er sendt ud sammen med indkaldelsen. 

Formanden supplerede med følgende:  

Korpslotteriet er en stor post og vigtig for gruppen. Hver 

spejder får 20 lodsedler som SKAL sælges. Der er en 

præmie til den spejder i hver afdeling, som sælger flest. 

Strandrens: vi søgte to ruter, men har kun fået en (Albuen). 

Tilskud til sommerlejr kr. 200.- per spejder. Nyt skilt til 

Lærkehytten er bestilt. Malerfirma er kontaktet mht. 

behandling af træværket. Enghytten skal også males 

indvendig.  Oprykningsweekenden 5. og 6. sept. er også en 

stor opgave for de civile i gruppen.  

Der var spørgsmål til både lotteri og oprykning. 

Beretningen blev godkendt. 

GL supplerede med følgende: mikro og mini skal til 

Næsbycentret i uge 28 (mikro dog kun en halv uge). Junior 

og trop skal til Assenbæk – også i uge 28. Vi mangler ledere 

hos Nakskovspejderne. Det kræver ikke nogen 

spejderfærdigheder, det kommer. Der blev også slået et 

slag for de to civile udvalg: Madtanter og praktisk udvalg. 

Beretningen blev godkendt. 

c) Kassereren fremlagde regnskabet, som i øvrigt også var 

udsendt på forhånd.  Lodsedler gav et overskud på ca. kr. 

16.400.-.  Regnskabets samlede resultat gav et overskud på  



 

 

kr. 24.281,99.-. Ingen spørgsmål og regnskabet blev 

godkendt. 

d) Indkomne forslag: der var ingen forslag 

e) Beslutninger om gruppens fremtid: (punkt 1. og 2. blev 

slået sammen) 

1. Gruppens udvikling: punkter for 

hovedindsatsområder er udsendt med beretningen. 

GL supplerede med at opfordre til at der arbejdes 

mere på tværs af afdelinger. Dernæst nævnte GL, at 

korpset har et nyt tiltag, hvor de tilbyder ’journalist’-

uddannelse for de ældste spejdere. I foråret skal der 

afholdes ledersamtaler, og her vil GL opfordre 

lederne til at tage på kursus. Opfordring til 

tropsspejdere til at tage på Plan. Godkendt 

3. Budgettet blev vedtaget og kontingentet fortsætter 

uændret. Antallet af annoncører til Spejderhaglet er 

faldet. Der blev opfordret til at skaffe nye annoncører. 

Der var spørgsmål til annoncepriser, som ligger 

mellem kr. 200/300 kr. pr. år. Budgettet blev 

vedtaget. 

f) Fastsættelse af antallet af bestyrelsesmedlemmer. Det blev 

vedtaget, at bestyrelsen består af 9 personer: 3 ledere – 3 

civile – 3 unge. (Der afholdes ca. 6 møder om året). 

g) Valg af bestyrelse (valg til bestyrelsen er for en 2-årig 

periode): 

Anker Rolighed (formand, civil) er ikke på valg 

Ingelise Hansen (kasserer) blev genvalgt  

Karina Westermann (civil) er ikke på valg 

Svend Jensen (ung) (har siddet et år og sidder dermed et 

år mere) 

Line Jensen (ung) blev valgt  

Frida Jørgensen (ung) blev valgt  



 

 

Henriette Hansen (leder) blev genvalgt 

Bjarne Christoffersen (GL) ikke på valg 

Jonna Olsen (leder) er ikke på valg 

h) Valg af 2 repr. til Korpsrådet: Helle Olsen og Bjarne 

Christoffersen blev valgt for et år 

i) Valg af 5 repr. til divisionsrådet: Steen Petersen, Chano 

Petersen, Inge-lise Hansen, Anker Rolighed og Bjarne 

Christoffersen blev valgt for et år 

j) Valg er revisor og suppleant: Majbrit Due Truelsen blev 

genvalgt som revisor for et år. Gerd Jørgensen (Nakskov 

Bankoforening) blev valgt som revisorsuppleant for et år 

k) Evt. Susanne Graae, divisionen: Fortalte om divisionens 

arbejde; nemlig at afholde møder for divisionens ledere og 

lave spejderarrangementer. Derudover varetager 

divisionen også alle opgaver omkring divisionens 

spejderhus, Kråruplund. Alle grupper kan leje huset gratis i 

vintermånederne, og til almindelig udlejningspris i 

sommerhalvåret. Korpset barsler med ideer om at 

nedlægge divisionerne, men det vil der ikke være stemning 

for her i provinsen.  

Steen: Takkede for alle de mange gode spejderoplevelser 

gennem 29-30 år. Steen stopper som leder efter næste 

sommerlejr. 

Bjarne: Takkede Steen og Mette for deres mange og lange 

bidrag i gruppen. Der var blomster til Mette. Dernæst 

efterlyste Bjarne en murer, idet der er nogle vægskader i 

Enghytten, som skal laves, inden der males.  

Mette: takkede for alle de mange dejlige oplevelser 

spejderiet har givet og opfordrede til at blive brugt som 

afløser, når der er behov for det.                   

     Ref. Mette 



 

 
Billeder fra Tænkedag 2015. 

Drengene indsamlede. 354 Kr. 

Pigerne indsamlede: 392 Kr.  FLOT INDSAMLING 

 
 
 



 

Hej Mikroer! 
 
Arbejdet med bålkapperne skrider langsomt 
fremad, og vi håber I får rigtig meget glæde af 
dem.  
 
Vi har udleveret en foreløbig seddel til 
sommerlejren, som holdes på Næsby Centret ved 
Næstved. Vi håber at alle mikroer har lyst til, og 
mulighed for at deltage.  
Hvis I har spørgsmål omkring lejren, er I meget 
velkomne til at henvende Jer. – Og ellers melder 
vi en dato ud, hvor vi holder et 
informationsmøde.  
 
Mikro-minidagen i år, bliver søndag d. 14. juni. 
Så sæt kryds i kalenderen allerede nu, for det 
bliver helt sikkert en dag med mange oplevelser.  
 



 

 
 
Vi har forsøgt at lave programmet til de 
kommende møder, så der tages hensyn til de 
ønsker mikroerne havde til aktiviteter.  
 
D. 26/3: Bålkapper og savbevis.  
D. 2/4: Påskeferie, så intet møde.  
D. 9/4: Bålkapper og snitte.  
D. 16/4: Dinosaur. 
D. 23/4: Bålmad. 
D. 30/4: Planteriget.  
D. 7/5: Naturskolen. 
D. 14/5: Indianer. 
D. 21/5: Bålboller og udendørs lege. 
D. 28/5: Skibe. 
 
Mange mikrohilsner fra  
Camilla, Dan og Henriette 
 
Ved afbud til møderne, vil Henriette meget gerne 
have en sms på tlf.: 2277 5266 
 
 
 
 



 
 
 



 

 
 
Hej minier 
 
Vi havde en rigtig god overnatning i hytten, hvor vi tog 
første hjælps mærket. Vi besøgte også skov og strand, 
hvor vi varmede cacao og boller på trangia. 
 
I den kommende tid skal vi arbejde med mange ting. 
Bl.a skal vi lærer og takle, knob, drager og meget 
andet. 
 
I april skal vi i Svinglen og aflægge vores spejderløfte. 
Det er også denne dag der bliver uddelt mødeknapper. 
Du skal møde op for at få den og du må højest have 
haft tre afbud. Bagefter er der morgenkaffe i hytten. 
Mere herom senere. 
 
I maj måned skal vi til Kristianssæde skoven for at 
forsvarer vores første plads, som vi fik sidste år. Det er 
en lejr som de grønne pigespejdere arrangerer. 
Nærmere følger. 
 
I maj bliver der også afholdt forældremøde ang. 
Sommerlejren. Du kan stadig nå at melde dig til. Det 



 

bliver en oplevelse af de store. Allerede nu kan vi løfte 
sløret for lidt af det vi skal lave. Højdepunktet bliver 
nok besøget i Bon Bon land. Vi skal også på besøg i 
Lejre. Der er fællesdag hvor vi skal spise sammen med 
alle de andre spejdere, der er på centret. 
Os, ledere, skal senere på besøg der, for at se hvad vi 
ellers kan tilbyde jer på lejren. Men helt sikkert en lejr 
du ikke skal snyde dig selv for. Mikroerne skal være 
sammen med os fra lørdag til tirsdag. 
 
Det gode vejr nærmer sig med raske skridt. Vi vil 
derfor være meget mere ude. Så husk tøj efter vejret 
 
Vi siger tillykke med årsstjernen til: 
 
Emil Knudsen  1-4  1 år 
 
Josefine  22-5  1 år 
 
Mads   28-5  2 år 
 
Vi siger tillykke md fødselsdagen til: 
 
Christine  6-5  9 år 
 
Helle   14-5  ???? 
 
Mads   28-5  10 år 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
Program for april og maj måned. 
 
8/4   Knob og besnøringer 
 
15/4   Vi bygger drager 
 
22/4   Sgt. Georg og drager 
 
23/4   Sgt. Georg Nærmere info 
 
29/4   Vi bygger skibe 
 
6/5   Bygge skibe færdige og 
   Sejle med dem 
 
13 og 14/5  Kristianssæde lejr 
   Nærmere info 
 
20/5   Forældremøde 
 
27/5   Rejse telte 
 
Vigtig dato til din kalender. 
 
14/6   Mikro/mini dag i Maribo 
   Mere herom senere 
 
 
 
Minihilsner Martin, Helle, Anette og Jonna 



 

 

 

 

 

 
A/S P. Hatten & Co. 

Sandvikenvej 1 4900 Nakskov 

Telefon: 5492 1811 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Hej junior. 

 

Vi har været på olandiske lege sammen med andre spejdere 

fra hele Lolland/Falster. Det var en tur, hvor der var nogle 

spejdere, der overvandt sig selv, ved at arbejde sammen med 

andre. Det var også en tur, hvor de fik spist banansplit af en 

tagrende. Der blev også holdt diskotek om aften, hvor de 

kunne ”danse” sammen med andre spejdere. 

 

Vi skal også på tur ved Kristi himmelfarts ferien, hvor vi 

tager afsted om onsdag til Kristianssæde, hvor det er 

pigespejderne der laver en tur, hvor vi er blevet inviteret 

med. Der kommer seddel om dette senere.  

 

Spejderne er også begyndt at sælge lodsedler, hvor de skal 

sælge 20 stk. hver. Der er også en præmier til den spejder 

sælger flest.  

 

Vi er begyndt at have lidt om knob og bygning af 

køkkenbord, da de her til sommer, skal bygge køkkenbord 

på sommerlejr.  

  

 

 



 

 

Den 23/4 har skt. Georgs dag, som afholdes i svingelen, 

husk at sætte kryds i kalenderen, da det er der at spejderne 

får mødeknap. De spejdere der skal have mødeknap, vil få 

det at vide inden. Der kommer seddel om dette senere. 

 

Til sommer tager vi til spejdercenter Assenbæk sammen 

troppen. Vi skal på nogle aktiviteter, hvor juniorspejderne 

næsten selv bestemmer, hvad de vil på. For det kan være at 

aktiviteterne er fyldt op.  

 

 

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

 

 

 

Årsstjerner 

 

Sarah MJ  20/3   2 år 

Natasja   21/3   8 år 

Kathrine   22/3   1 år 

Louise   8/5   2 år 

Freja H   8/5   2 år 

 

 

Fødselsdage 

 

Bjarne   7/3   ??? 

Natasja   8/3   ??? 

Kathrine   26/3   11år 

Laura   29/3   11 år 

Freja A   6/5   11 år 

Jasmin   13/5   11 år 

   

  

  



 

 

 Program for Apr/Maj  

 

 

 

Skt. Georgs dag   23/4 

 

Kristiansæde tur  13-14/5 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Med juniorhilsen 

 

 

Erik, Bjarne og Helle 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

Hej Nambiqwarer. 
 

Går det det godt med at sælge lodsedler? 
Hvis i ikke allerede i gang!  
Så er det på tide! 

Husk at aflevere pengene senest: 14 april. 
 

I løbet af foråret får vi besøg 
at to af Steens arbejds kolle-
ger fra Indien. De vil lave mad 
sammen med jer. Noget mad 
fra deres hjemegn! Det bliver 
spændende (stæk mad?) Meld 

en dato ud, hvornår det passer ind i jeres program. 
 
Du skal huske at møde op til Skt. Georg paraden, 
da det er der, du bla. skal modtage din mødeknap. 
(hvis du skal have en) 
Selvom du IKKE skal have en mødeknap vil det være 
spejder-kammeratligt at møde op alligevel.  
Se inde i bladet 

 
Vi deltager også i år på Kristianssæde lejren sam-
men med spejdere fra de andre korps.  
 



 

Der er noget at l
dygtige og fik fine pl
 
 Så vidt jeg husker
 
Vi vil opfordre jer til at lave nogle fl
aktiviteter og ikke 
aktiviteter, der kan laves ude
 

Har du helt styr på 
Du får brug for dem på so
 
Arbejdet i patruljerne går e
meget godt, men vi k
er mere forberedte til m
ingen i kommer. Vi kan jo i
skaffe alle materialer i skal bruge 
på selve møderne.

 
Vi har fået en opfordring fra tro
p
dre 
spe

en trop til Nakskov og så d
fordring til en an
 

Der er noget at leve op til, da vores trop si
tige og fik fine placeringer. 

ker, var det en rigtig luksus lejr

Vi vil opfordre jer til at lave nogle flere udendørs 
og ikke ”kun” mad. Der er også an
der kan laves udenfor!!! 

Sommerlejren går jo i år 
bæk spejdercenter. Pt. er der ti
meldinger ude. Vi håber i alle har 
lyst til at tage med på lej

Har du helt styr på spejderfærdighederne?
Du får brug for dem på sommerlejren. 

Arbejdet i patruljerne går egentlig 
meget godt, men vi kunne ønske, i 

beredte til møderne 
Vi kan jo ikke 

skaffe alle materialer i skal bruge 
derne. 

 
Vi har fået en opfordring fra tro
pene i Sydhav Division. I kan udfo
dre en anden trop med en 
spejderaktivitet. I kan også

skov og så dyste her. Kom med u
nden trop!!!!! 

res trop sidste var 

tig luksus lejr. 

dendørs 
mad. Der er også andre  

 til Assen-
ter. Pt. er der til-

ger ude. Vi håber i alle har 
jren.  

dighederne? 

Vi har fået en opfordring fra trop-
vision. I kan udfor-

med en  
også invitere 

Kom med ud-



 

 
Vi siger selvfølge også Velkommen til Malene, Sille 
og Mikkel. Vi håber i får nogle gode oplevelser og 
spejderår hos os. Desværre er Mette stoppet hos 
os. Hun havde ikke den fornødne tid mere. 
Tak for indsatsen i troppen igennem mange år. 
 
Desværre gik Hjortenes planlagte tur i vasken. Der 
manglede tilmeldinger, men Hjortene har gemt 
drejebogen til senere brug.  
 
Fra troppen er der 3 spejdere, som nu sidder i 
bestyrelsen hos Nakskovspejderne. Det er Frida, 
Line og Svend.  Snak med dem hvis i synes, der er 
noget der skal ændres i gruppen. Det er jeres 
repræsentanter. 
 
 
En lille opgave: 
···/-·-/·-/·-··//-··/··-//--/·/-··//·--·/·-/·-//···/---/--/--
/·/·-·/·-··/·/·---/·-·//-/··/·-··//·-/···/···/·/-·/-···/·-/·/-·-
//-/··/·-··//···/---/--/--/·/·-·//····/···-/··/···//-··/··-//··-
·/---/·-·/-/·-/·/·-··/·-··/·/·-·//·-··/---/·/···/-·/··/-·/--
·/·/-·//·-/··-·//-·-/---/-··/·/-·//-/··/·-··//·/-·//·-/-·/-
··/·/-·//···/·--·/·/·---/-··/·/·-·//·/·-·//-··/··-//-··/·/-·//··-
·/---/·/·-·/···/-/·//-··/·/·-·//···-/·-/···/-·-/·/·-·//---/·--
·//-·/·-/·/···/-/·//--·/·-/-·/--·//···-/··//·-··/·-/···-/·/·-
·//--/·-/-··//··//-/·-·/---/·--·/·--·/·/-·// 
 
 



 

?

 
Fødselsdage: 
Rasmus K. 13 år 12. februar. 
Freja  14 år 16. februar. 
Anders  18 år 7. marts. 
Mikkel H. 14 år 17 marts. 
Mia  14 år 1 maj. 
 
Årsstjerner:  
Mikkel H. 3 år 11. januar. 
Rasmus K. 4 år  4. maj. 
Svend  8 år 23.maj. 
  

STORT TILLYKKE ALLE SAMMEN 
 

 
 

14. April. Albuen (Husk madpakke) 
14. April. Afregning af lodsedler 
23. April. Skt. Georg paraden. 
28. April. Deadline tilemding sommerlejr 
13-14. Maj. Kristiansæde tur 
30-31. Maj. Junior-troptræf 
15. Juni. Valdemars fane march 
23. Juni. Sidste møde inden sommerferie 
4-11 Juli.  Sommerlejr 
11. August. Spejderstart efter sommerferie
   

Med spejderhilsen Chano & Steen 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UDVALG HOS NAKSKOVSPEJDERNE
Bestyrelsen

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

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

Bjarne Christoffersen, Fællesskabsvej 16 ,4900 20742223Tlf: Gruppeleder

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

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

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

Frida  Munch Jørgensen, Baldersvej 2 ,4900 21362080Tlf: Ung.med.

Line  Boesen Jensen, Stormarks Alle 22 ,4900 28103802Tlf: Ung.med.

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

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 23989687Tlf: 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
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
Chano Rosenstand Petersen, Vejlegadebro 4 st.tv. ,428775931Tlf:TA

Senior
 Pt. ingen Klan,  , Tlf:

Deadline for næste spejderhagl: 21. Maj 2015

Enghytten tlf: 54921541  www.nakskovspejderne.dk

NAKSKOVSPEJDERNE tlf: 70261541

Engtoften 14, 4900 Nakskov


