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44. årgang oktober - november 2015

Fra oprykningen 2015

Ledermangel/om rokering hos
Nakskovspejderne.
Vi står akut og mangler en leder til vores mikorafdeling, det
kræver ikke så meget og blive leder hos os, mest at man kan
lide og være sammen med spejderne, og få nogle gode
oplevelser, både sammen med spejderne og iblandt
ledergruppen, hvor vi afholder nogle arrangementer om året
kun for ledere, det spejdermæssige lærer man hen ad vejen,
dels via de andre ledere i afdelinger, og dels via kurser man
kan tage gennem vores korps, så kender du en, som kunne
tænke sig og prøve og være leder hos Nakskovspejderne, eller
dig selv, så tag kontakt til vores gruppeleder Bjarne på tlf.
70261541 eller mail info@nakskovspejderne.dk
Her efter sommerferien har vi om rokeret på lederne i vores
junior og trop, så nu er lederne hos junior: Helle O., Erik,
Dennis, Chano og Steen, kontakt
Helle O. tlf 61119280 mail helleo@nakskovspejderne.dk
ved af melding til spejdermøder og lign.
Hos troppen er det nu Dorte og Bjarne som er ledere, de kan
kontaktes på flg. Måde:
Dorte tlf 22217346 mail dorte@nakskovspejderne.dk og
Bjarne tlf 20742223 mail bjarne@nakskovspejderne.dk
Ring eller skriv endelig, hvis der er noget I er i tvivl om.

Hej Mikroer!
Vi håber at alle har haft en god sommerferie.
På oprykningsweekenden sendte vi 8 mikrospejdere
videre til minierne. Vi håber de får mange gode
spejderoplevelser hos minierne, og takker dem for alle
de gode stunder de har delt med os, hos mikroerne.
Lige nu har vi 3 spejdere hos mikroerne. Det lyder
ikke af mange, men går det som tidligere år, kommer
der helt sikkert flere til.
I løbet af efteråret kommer der en overnatning, hvor vi
sover i Enghytten fra fredag til lørdag. Den endelige
dato melder vi ud, såsnart vi har den på plads. Vi
håber at alle mikroer kan deltage.
Ved møderne er vi udenfor så meget vi kan. Så husk
overtrækstøj.

Når vi er inde, kan det mærkes at efteråret er kommet,
idet Enghyttens gulv er meget koldt. Så alle må meget
gerne medbringe sutsko eller tykke sokker til
møderne. Både sutsko og sokker kan opbevares i
hytten.
Camilla har valgt at stoppe som leder, og vi takker
hende for tiden hun var hos os. Og glæder os over, at
hun har meldt sig til madtanterne.
Program:
D. 17/9: Savbevis.
D. 24/9: Bestikposer.
D. 1/10: Snor til bestikposer.
D. 8/10: Bålsikkerhed, snobrødspinde og snobrød.
D. 15/10: Efterårsferie, så intet spejdermøde.
D. 22/10: Papmache.
D. 29/10: Papmache.
D. 5/11: Førstehjælp.
D. 12/11: Bålmad.
D. 19/11: Julehemmeligheder.
D. 26/11: Julehemmeligheder.
Mange mikrohilsner fra
Dan og Henriette
Afbud til møderne gives til Henriette
på tlf.: 2277 5266

Hej Minier.
Så fik vi afholdt oprykning. Vi fik 7 nye minier. Dem og
deres forældre siger vi velkommen til. Vi glæder os til
at være sammen med jer.
I den kommende tid skal der ske en masse. De nye
minier og de minier, der ikke har knivbevis, skal tage
dette.
Vi skal på vores første weekend. Dette foregår i
Maribo, hvor vi har lånt Maribospejdernes hytte. Der
skal hygges, leges og spises god mad. En rigtig rystesammen tur. Vi, ledere, glæder os til at være sammen
med jer.
Vi skal også have forældremøde i september, hvor vi
skal hilse på de nye forældre. Selvfølgelig er de
”gamle” forældre også meget velkommen.
Men ellers skal vi på løb, 5 km, lave collage af ting der
er samlet på grunden, lave bålkapper og bestikposer,
til dem der ikke har disse ting.

Tillykke med fødselsdagen til:
Sabrina

10/10

9 år

Isabella

15/11

9 år

Theis

26/11

11 år

Tillykke med årsstjernen til:
Oliver

17/9

1 år

Simon

19/9

2 år

Emil Klinke

22/10

3 år

Theis

30/10

2 år

Fabian

8/11

4 år

Husk at have indesko med og varmt tøj. Vi er også ude
på møderne. Dine indesko kan ligge i vores skab.
Husk navn i.
Mange minihilsner.
Helle, Anette, Martin og Jonna

Program for september måned:
16/9

Vi forbereder minitur

23/9

Forældremøde. Kl. 17.30

30/9

Albuen/Strandrens
Vi møder og slutter ved Albuen
Husk mad og drikkelse.

Program for Oktober måned:
7/10

Vi skal på løb. 5 km.

14/10

Efterårsferie
Vi holder fri

21/10

Vi laver collage

28/10

Vi laver collage

Program for november måned:
4/11

Bålkapper/bestikposer

11/11

Bålkapper/bestikposer

18/11

Roelygter

25/11

Vi kigger stjerner
Vi håber på stjerneklart vejr

Hej junior.
Først vil jeg fortæller jer, at der er sket en ændring
hos lederne. Bjarne er flyttet som leder i
troppen og hos os er Chano kommet til som
leder. Steen er også kommet til, og hjælper til
når han har tid.
Vi har været på oprykningsweekend, hvor vi havde lavet
nogle poster, som nye junior skulle igennem. I den
forbindelse vil jeg byde velkommen til de ”nye” junior
spejdere og deres forældre.
En gang i efteråret skal vi også have vores første tur, som
hedder Dåbsweekenden, hvor de ”nye” junior skal have
deres spejdernavne. Som noget nyt er denne weekend
er de ”gamle” juniorer er med til at planlægge,.
Vi skal også have vores juletur, som foregå i den
sidste weekend i november. Her plejer vi at tage fat
i vores projekt juleby, hvor vi tjener nogle penge til
næste års sommerlejr. Dette vil i få meget mere at vide om
senere.

Inden længe vil der bliver afholdt et
forældremøde, hvor vi vil fortælle lidt om, hvad
der foregå i junior afdelingen og hvordan det er i
junior afdelingen.
Vi plejer at skrive lidt om hvad vi skal lave på de
kommende møder, men da vi endnu ikke har holdt
noget møde, kan vi desværre ikke skrive noget program. Så
snart vi holdt mødet, får spejderne i seddel med om det.
Årsstjerner.
Fabian

8.november

3 år.

Fødselsdage
Silas
Karoline

4. oktober
15. november

10 år
11 år.

?

Spejderne må meget gerne huske at have nogle indendørs
sko med og til møderne må de meget huske at have tøj med
til alt slags vejr.

Med junior hilsen
Chano, Steen, Erik og
Helle

A/S P. Hatten & Co.
Sandvikenvej 1 4900 Nakskov
Telefon: 5492 1811

Hej Nambiqwarene,
Et stort velkommen til vores nyoprykkede
tropsspejdere, vi håber I får en rigtig god
spejdertid hos Nambiqwarene, og samtidig tak
for nu, til dem som er rykket videre som
seniorere.

Vi skal til og finde ud af hvad vi skal arbejde
med, i de nye patruljer vi har lavet.

Den 24 sep deltager troppen og seniorere i
fællesskab på USB-løb, vi har lavet 2
spejderpatruljer og en lederpatrulje, hvor vi
håber vi får en spændende og hyggelig aften.

I uge 42, er der 2 spejdere (Freja og Simone)
som skal på plan-kursus, vi ved ikke lige pt
hvilket kursus I kommer på, men I får besked
lige så snart vi ved det. Vi glæder os til og
hører om alt det spændende, som I kommer til
lære.

Fødselsdage

Line
Rasmus
Mikkel
Sille

18-10
27-10
17-11
17-11

16
13
13
13

år
år
år
år

Årsstjerner

Frederik
Line
Marlene
Marie

24-9
4-10
28-10
31-10

6 år
10 år
1 år
3 år

Kalender
24-9
Uge 42
28-11

USB-løb
Plan-kursus
Juletræsfældningstur
Spejderhilsen
Dorte og Bjarne

Hej Seniorer.
Vi er godt i gang med at starte vores afdeling op, hvilket er
nyt og spændende for os alle sammen. Vi er i gang med at
tage mærker og forberede os på fremtidige ture.
Fødselsdage:
Svend 17 år.
Frida
16 år.

13. oktober
28. november

Årsstjerner:
Frida
10 år.
Anders 4 år.

7. oktober
19. oktober

UDVALG HOS NAKSKOVSPEJDERNE
Bestyrelsen
Formand

Kasserer
Gruppeleder
Leder.rep.
Leder.rep.
Foræld.rep.

Ung.med.
Ung.med.
Ung.med.

Anker Rolighed Nielsen, Hovedgaden 46 ,4913 Tlf: 27844271
Ingelise Lund Hansen, Tårsvej 4 ,4900
Tlf: 54921185
Bjarne Christoffersen, Fællesskabsvej 16 ,4900 Tlf: 20742223
Henriette Hansen, Meltoftevej 14, Avnede ,4900 Tlf: 22775266
Jonna Olsen, Hardenbergvej 18 ,4900
Tlf: 26653875
Karina Barbara Westermann, Rårup Mark 3 ,4900Tlf: 28833463
Frida Munch Jørgensen, Baldersvej 2 ,4900
Tlf: 21362080
Line Boesen Jensen, Stormarks Alle 22 ,4900 Tlf: 28103802
Svend L. K. B. Jensen, Bygaden 95 ,4983
Tlf: 24987617

Praktisk udvalg
Formand

Anker Rolighed Nielsen, Hovedgaden 46 ,4913 Tlf: 27844271

Voksen udvalg
MA
MINL
MINA
MIKL

Helle Petersen, Jødevej 37 ,4900
Tlf: 23439687
Jonna Olsen, Hardenbergvej 18 ,4900
Tlf: 26653875
Anette Lund, Baldersvej 2 ,4900
Tlf: 28428595
Henriette Hansen, Meltoftevej 14, Avnede ,4900 Tlf: 22775266

Madudvalg
Civile

Helle Jensen, Stormarks Alle 22 ,4900

Tlf: 61160236

Spejderhaglet
TL

Steen Petersen, Jødevej 37 ,4900

Tlf: 23989687

Flere medlemmer af praktisk udvalg og i madvalg
kan findes på www.nakskovspejderne.dk / struktur

Billeder fra oprykningen 2015.

Flere billeder på:
www.nakskovspejderne.dk

LEDERE HOS NAKSKOVSPEJDERNE
Gruppeleder
GL Bjarne Christoffersen, Fællesskabsvej 16 ,4900
Mikro
MIKL Henriette Hansen, Meltoftevej 14, Avnede ,4900
MIKH Dan Sørensen, Birkevænget 42 1.tv. ,4900
Mini
MINL Jonna Olsen, Hardenbergvej 18 ,4900
MINA Martin Jensen, Stormarks Alle 22 ,4900
MINA Anette Lund, Baldersvej 2 ,4900
MINA Helle Petersen, Jødevej 37 ,4900
Junior
Helle Olsen, Bregnevej 58 ,4900
JL
Erik Jensen, Rosenvænget 8B St.Tv. ,4900
JA
Chano Rosenstand Petersen, Vejlegadebro 4 st.tv. ,4
JA
Steen Petersen, Jødevej 37 ,4900
JA
Dennis Nørholm Thef, Ahornsvej 16 ,4900
JH
Troppen
Dorte Johanne Andersen, Fællesskabsvej 16 ,4900
TL
TA Bjarne Christoffersen, Fællesskabsvej 16 ,4900
Senior
KL Natasja Christoffersen, Søndergade 20. 2tv. ,4900

Tlf: 20742223
Tlf: 22775266
Tlf:

Tlf: 26653875
Tlf: 54924096
Tlf: 28428595
Tlf: 23439687
Tlf: 61119280
Tlf: 54928404
Tlf: 28775931
Tlf: 23989687
Tlf: 23746004

Tlf: 22217346
Tlf: 20742223
Tlf: 20742223

NAKSKOVSPEJDERNE tlf: 70261541
Engtoften 14, 4900 Nakskov
Enghytten tlf: 54921541 www.nakskovspejderne.dk

Deadline for næste spejderhagl:

18. november 2015

