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ALLE SPEJDERE OG FORÆLDRE

ØNSKES EN GOD LANG OG SOLRIG
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Sammen har vi solgt 1500 lodsedler
Godt gået spejdere og forældre.

TAK for indsatsen



 

 

 
 
 
Tænk hvis du kunne støtte aktiviteterne hos 
Nakskovspejderne uden, det kostede dig en krone. Det kan 
du nu. Nakskovspejderne er nemlig blevet en del af KlubLiv 
Danmark, som er en ny sponsormodel udviklet af DGI. 
Modellen bygger på, at medlemmerne af KlubLiv Danmark 
– det vil sige dig – optjener MikroSponsorater til os, hver 
gang de bruger Dankort i en butik, der er KlubLiv Sponsor.  
Derfor vil vi gerne opfordre dig til at tilmelde dig KlubLiv 
Danmark. Så støtter du allerede næste gang, du bruger dit 
Dankort. 
 
Bestyrelsen er gået i gang med og kontakte forretninger i 
byen, for og høre om de vil støtte Nakskovspejderne med 
mikrosponsorater. 
 
Vi håber at rigtig mange forældre/bedste forældre vil 
tilmelde sig ordningen, og dermed støtte Nakskovspejderne. 
På bestyrelsens vegne          Bjarne – Gruppeleder. 



 

 

Hej Mikroer 
 

Endelig er vejret blevet, så vi kan være ude hele tiden. 

Dog er vi nødt til at være indenfor noget af tiden, da 

alle ikke er færdige med bålkappen. – Og den er vigtig 

at have klar til sommerlejren.  

 

Det kan være noget af en udfordring, for både mikroer 

og mikroledere, når vi er inde. For lydniveauet stiger 

hurtigt, så ingen kan høre hvad nogen siger.  

Vi har haft en længere snak med mikroerne om, 

hvornår hvem bestemmer, og det har heldigvis hjulpet. 

For sommetider står det 

sagte ikke til diskussion.  

 

Tidligere år har vi haft en 

overnatning i Enghytten 

før sommerlejren. Det har 

desværre ikke været  



 

 

muligt, at finde plads i kalenderne i år. 

Alligevel er vi sikre på, at vi får en fantastisk 

sommerlejr.  

Vi har syv tilmeldinger til sommerlejren, og vi glæder 

os til at komme afsted og hente en masse 

spejderoplevelser.  

 

Før sommerlejren skal vi på mikro-minidag, og den 

bliver, med garanti, en stor oplevelse.  

 

De penge vi tjente på at dele 

reklamer ud, har vi ikke 

brugt endnu. Og der står 

”Postbåden” på dem. Vi 

forsøger at lave en aftale 

med Postbåden, så vi kan komme afsted efter 

sommerferien. Der vil blive informeret nærmere om 

det.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Program: 
D. 4/6: Skib. 

D. 11/6: Skib. 

D. 18/6: Skib. 

D. 25/6: Skibe søsættes i Inderfjorden og Lydolph’s is       

smages.  

 

Sommerferie 
  

D. 20/8: Vi samler affald. 

D. 27/8: Vi bruger affaldet. 

D. 3/9: Hvad betyder dit navn? 

D. 10/9: Bålsikkerhed og bålboller. 

 

Nu er der blot tilbage at ønske alle mikroer 

og deres familier en rigtig god sommerferie. 

 

Mange store mikrohilsner fra  

Camilla, Dan og Henriette 
 

Ved eventuelt afbud til spejdermøderne, kan der 

ringes eller skrives til enten  

Camilla på tlf.: 2147 9262 eller  

Henriette på tlf.: 2277 5266 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Hej Minier 
 
Vi havde en rigtig god Kristians Sæde tur. Vi kom hjem 
med en 3 plads, Godt gået minier. 
 
I den tid der kommer skal vi bl,a besøge Mikkels 
morbror, som har en skov, hvor vi holder vores 
hyggemøde, inden vi skal ønske hinanden en god 
sommer. 
 
Oprykningen nærmer sig, hvor vi skal sige farvel til 
nogle minier, som rykker op. Samtidig får vi nye op 
som vi siger velkommen til. Også deres forældre. 
 
Vi skal til at lære om vilde blomster og træer. Vi skal 
bygge en forhindringsbane som vi skal lege på. 
 
I forbindelse med at vi får nye minier op, holder vi et 
forældremøde. 
 
Sommerlejren nærmer sig nu med raske skridt. Vi skal 
have 14 minier med. Er så flot. Vi glæder os til at være 
sammen med jer. 



 

 
Den 15 juni skal vi fejre Valdemarsdag. Vi mødes ved 
hytten, hvorfra vi går til banen, hvor vi skal mødes med 
andre. Derefter går vi i samlet flok til torvet. Der er 
nogle der får udleveret faner. Vi går i kirken. Mens vi er 
i kirke bliver grillen varmet op. Mere herom senere. 
 
I august har vi valgt at være med til frivillig festival, 
som forgår ved idrætscentret. Vi håber at se mange 
minier. 
 
 

Program for Jun, jul, aug, sep. 
 

3/6   Vilde planter/træer 
10/6   Hemmelighed 
15/6   Valdemarsdag 
24/6   Hygge i skoven 
4-11/7   Sommerlejr 
12/8   Forhindringsbane 
19/8   Forhindringsbane 
26/8   Forbedre oprykning 
29/8   Frivillig festival 
2/9   Pakke til oprykning 
5-6/9   Oprykning 
9/9   Velkommen til nye minier 
16/9   Forældremøde 
18-20/9   Minitur til Maribo 
23/9   Albuen 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

Vi siger tillykke med fødselsdagen til: 
 

Jonna   6/7  ??? 
Oliver  20/7  9 år 
 
 

Vi siger tillykke med årsstjernen til: 
 

Emil Klitland  2 år  18/6 
Mikkel   3 år  4/9 
Markus   1 år  16/9 
Oliver    1 år  17/9 
Simon   2 år  19/9 

 
 
 
 
 
Vi ønsker alle spejdere og deres familier en rigtig god 
sommer, med masser af solskin. 
 
 
 
 
 
 
Mange Minihilsner. 
 
Anette, Martin, Helle og Jonna 
 

  

 
 



 

 
Hej junior. 

 
 

I Kristi himmelfarts ferien var vi sammen med de grønne 
pigespejdere på kr. sæde, vi mødtes på stationen og tog toget 
til Ryde, hvorfra vi gik til Kr. Sæde centeret, efter 
ankomsten skulle der etableres overnatning som var en 
bivuak, senere var vi i kirke i Vester Skørringe kirke, og 
herfra begyndte natløbet, hvor spejderne kom på forskellige 
spændende poster, ved halv 3 tiden var det blevet tid til og 
kravle i soveposerne, torsdag var spejderne på løb igen, hvor 
de skulle løse nogle opgaver for og få ingredienser til deres 
frokost, som skulle laves over bål. Vi havde en rigtig 
hyggelig tur, og synes de nye juniorspejdere klarere sig 
rigtig godt, når man tænker på de var første gange de rigtig 
gik med deres egen oppakning.  
 
Den 15/6 er der Valdemarsdag, og der skal vi op på torvet 
og hører taler og se dem der skal have en ny fane. Vi plejer 
at mødes ved hytten, hvor vi gå fælles op til banen, hvor vi 
mødes sammen med nogen andre bl.a. fra hjemmeværnet. Så 
går vi op til torvet, derefter skal vi i kirke. Når alt dette er 
forbi, går vi tilbage til hytten. Der kommer en seddel ud om 
dette. 
 
 



 

 
 
Som I kunne læse i det sidste spejderhagl, skal vi på sommerlejr til 
Assenbæk, som er spejdercenter ved Esbjerg. Juniorerne bliver delt 
ind i 2 patjuler, hvor de kommer på hver deres aktivitet i løbet af 
dagen. Om natten bliver de delt ind i dreng/pige telt. Vi skal også på 
en fællestur med alle de andre spejdere på centeret. Men alt dette vil 
i forældre få at vide på forældremødet den 8/6 kl 19.00. men der 
kommer seddel om dette. 
 
Vi er ved at gennemgå vores grej, lige nu er vi ved se vores telte 
efter, så derfor vil vi de næste par mandage, sætte telte 
op. Hvis vi når det før sommerferien, vil vi også prøve at bygge et 
køkkenbord, så de kan se hvad de skal være med at bygge, når vi 
ankommer til spejdercenteret. 
 
Vi er også begyndt at sætte flag hver mandag, da vi mener at 
juniorerne godt kan lærer, hvilke regler der ved en flaghejsning.  
 
Den 22/6 har vi sidste gang inden sommerferien, der skal vi pakke 
alle vores ting, som vi skal have med på sommerlejren.  
 
Den 29/8 er frivillig festival ved/i idrætscenteret i Nakskov, hvor vi 
håber at se nogle juniorspejdere, som vil hjælpe med at vise, hvad 
det vil sige at være spejder og hvad vi laver som spejder.  
 
 

 
 
 



 

 
 
 
 
 

Årsstjerner 
  
 Karoline  3 år  19/6 
 Jeppe  1 år  13/9 
 Andreas  1 år  26/8 
 Jasmin  5 år  2/9 
 August  2 år  11/9 
 Sebastian 4 år  13/9 
 Sarah j  5 år  17/9 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fødselsdage 

 
Dennis  30/5  ??? 
Frederik  11/6  12 år 
Andreas  31/8  11 år 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

  

  



 

  
 
 

Program for jun/jul/aug/sep 
 
 
 8/6   Forældremøde 
 15/6   Valdemarsdag 
 22/6   Sidste gang inden 
    Ferien 

  4-11/7   Sommerlejr 
 10/8   Første gang efter ferien 
 29/8   Frivillig festival 
 5-6/9   Oprykningsweekend 
 25-27/9   Dåbsweekend 
 
 
 
Juniorerne skal huske at have tøj med, til alt slags vejr 
 
 
 
 
 
 
 
Med juniorhilsen 
 
Erik, Bjarne, Dennis og Helle 



 

 

 

 

 

 

Hej Nambiqwarer. 
 

Først et STOR TILLYKKE til Mia og Frida med je-

res 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! 

 

Vi har siden sidste Spejderhagl også været en tur 

på Kristianssæde centret sammen med mange andre 

spejdere. God tur. Tillykke til Bjørnene med anden-

pladsen. Godt Gået! 

 

Vi har mødtes en søndag i Enghytten og brugt den 

på madlavning sammen med de to indere Steen ar-

bejder sammen med.Desværre var der ikke så man-

ge tropsspejdere der kunne deltage, men det blev 

en hyggelig søndag med lidt stærk mad. 

 

I denne kommende tid stå den på 

forberedelser til sommerlejren. Vi 

skal have chekket telte og udstyr,  

 



 

således at alt er klart, når vi tager af sted d.4. juli. 

til Assenbæk spejdercenter. 

Pt. er der 455 deltagere tilmeldte spejdere og le-

dere fra nær og fjern. 

 

En af patruljerne i troppen har 

overnattet og boet i Enghytten 

en hel uge for at tage spejder-

mærket: Kolle-Kolle. 

 

Vi deltager i Valdemars-fane- 

march d. 15. juni. Vi håber, i alle 

har lyst til at gå en tur igennem 

Nakskov med vores faner. I får 

seddel med nærmere info. 

 

De foregående år har troppen været behjælpelige 

mht. til opstilling, nedtagning, oprydning m.m. i for-

bindelse med ”Kopifestivalen” i Nakskov. Vi har des-

værre ikke hørt noget endnu. Men mon ikke vi bliver 

spurgt om vi vil have den tjans igen? Vi får at se. 

 

Da jeg stopper som tropsleder i troppen efter rig-

tigt mange år, og det er mit sidste Spejderhagl jeg 

skriver for troppen, vil jeg gerne sige: 

 MANGE TUSINDE TAK for mange dejlige år 

sammen med mange friske spejdere.  

Jeg har fået nogle super oplevelser, som aldrig går i 

glemme bogen.  



 

Det er ikke sådan, at jeg stopper helt hos Nakskov-

spejderne, jeg er selvfølgelig klar med en hjælpen-

de hånd, hvis det er nødvendigt og skulle bliver brug 

for det. 

Og nej! En af troppens spejdere spurgte om ”jeg ik-

ke kunne lide dem mere”. Selvfølgelig kan jeg det, 

jeg holder meget af troppens spejdere, men jeg 

tror der skal nye yngre kræfter til. Jeg vil derfor 

også ønske den nye tropsledelse, som tiltræder ef-

ter sommer ferien: God spejdervind fremover. 

 

Efter oprykningen er der en del nuværende juniorer 

som skal indgå i troppen: 

Hele troppen vil ønske jer velkommen, og håbe i får 

nogle gode år, og være med tl at præge troppen de 

kommende år. 

 

Der er også nogle spejdere der skal fejres: 

Fødselsdage: 

Simone  13 år 2. juli. 

Emilia  15 år 2. juli. 

Malene  15 år 24 juli. 

Årsstjerner:  

Rasmus S. 3 år 17. august. 

Simone  6 år  3. september. 

Freja  2 år 3. september. 

Emilia  8 år. 4. september. 
  

STORT TILLYKKE ALLE SAMMEN 

 



 

 

 

 

 
 

15. Juni. Valdemars fane march 

23. Juni. Sidste møde inden sommerferie 

4-11 Juli.  Sommerlejr 

???? August. Opstilling/oprydning 

Kopifestival (måske) 

11. August. Spejderstart efter sommerferie 

29. August. Frivillig festival i Nakskov 

5-6. September.  Oprykningsweekend. 

   

 

Vi vil ønske alle spejdere og spejder-

forældre: 

En lang og solrig sommerferie. 

 

Med sommer 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: 11.september 2015

Enghytten tlf: 54921541  www.nakskovspejderne.dk

NAKSKOVSPEJDERNE tlf: 70261541

Engtoften 14, 4900 Nakskov


