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Hej alle mikroer 

 

Fra at være to spejdere i mikroafdelingen er vi nu 

vokset til at være fire indmeldte. Og en på prøve. 

Det er stadig ikke mange, men dog en start.  

 

Vi nyder at være ude det meste af tiden ved møderne. 

Så bliv ved med at sende overtrækstøj med. Af en eller 

anden grund er det bare bedst for mikroerne, at ligge 

mere end stå op på græsplænen…. Og det er sjældent, 

den er tør.  

 

Vi er inviteret med til Christiansæde lejren igen i år. 

Det er altid en stor oplevelse, så vi håber alle 

mikroerne har mulighed for at deltage. Det er fra 

onsdag d. 4/5 til torsdag d. 5/5.  

Der kommer mere materiale om det.  

 

 

 

 



 

 

Program:  

D. 31/3: Lerperler. 

D. 7/4: Rebslagning. 

D. 14/4: Bestikposer/bålkapper. 

D. 21/4: Bålkapper. 

D. 28/4: Bålkapper. 

D. 5/5: Christiansæde lejr.  

D. 12/5: Naturskolen. 

D. 19/5: Bålmad. 

D. 26/5: Skibe. 

 

Det kan ske at vi ikke arbejder med det, der er på 

dagens program. Dog kan I altid regne med at der 

laves mad, når det er mødeaktiviteten.  

 

Mange mikrohilsner fra  

 

Charlotte, John og Henriette 

 

Afbud til møder til: 

Henriette på tlf.: 2277 5266 

 

  



 

 

Hej Minier. 
 
Vi havde en rigtig god overnatning i Enghytten. I gjorde 
jer fortjent til mærker, som skal syes på ærmet. 
 
I den kommende tid skal vi arbejde med bål, 
verdenshjørner, besnøringer, savbevis. 
 
Som noget nyt skal vi have troppen på besøg. Det 
glæder vi os meget til. 
 
Den 23/4  er der Sct. Georgsdag , hvor vi skal  
aflægge vores spejderløfte, samt udleverer 
mødeknapper. I må kun have haft højest tre afbud, for 
at få den. Der kommer mere info. 
 
I har ønsket at lave bål ,samt lave mad. Så det vil vi 
gøre. 
 
Der bliver også tid til at snitte lidt på møderne, for nu er 
vejret til at vi kan være meget mere udenfor. 
 
 
 



 

 
 
Allerede nu kan i glæde jer til sommerlejren. Der vil 
snarest komme seddel ud om lejren. 
Bliver en lejr med masser af oplevelser. 
Så allerede nu, skal du sætte kryds i kalenderen. 
 
I juni måned skal vi på Mikro/Minidag, som i år foregår 
på Fejø. Efter hvad vi har hørt, skulle det blive en 
oplevelsesrig lørdag. 
 
 
VIGTIGE DATOER TIL KALENDEREN; 
 
 
8/6   Forældremøde om sommerlejren 
  Sidste betaling til sommerlejr. 
 
11/6  Mikro/Minidag 
  I år foregår det på Fejø 
 
15/6  Valdemarsdag 
 
22/6  Lienlund 
  Mere info følger 
 
2/7-8/7  Sommerlejr i Mønhytten 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
Tillykke med fødselsdagen til: 
 
Christine  6/5  10 år 
Helle   14/5  ???? 
Martin   30/5  ???? 
 
 
Tillykke med årsstjernen til: 
 
Emil Knudsen  1/4  2 år 
 
Henryk   22/4  1 år 
 
Josefine  22/5  2 år 
 
 
 
Mange minihilsner. 
 
 
Helle, Anette, Martin & Jonna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
Program for Marts måned: 
 
30/3   5 km gåtur. 
 
 
Program for April måned: 
 
 
6/4   Verdenshjørner og koder. 
 
13/4   Besnøringer. 
 
20/4   Savbevis. 
 
23/4   Sgt. Georgsdag. 
 
27/4   Troppen besøger os. 
 
 
Program for Maj måned: 
 
 
4 og 5/5   Kristianssædetur. 
   Mere info følger. 
 
11/5   Bålpladser. 
 
18/5   Vi laver mad over bål. 
 
25/5   Vi sløjfer bålpladser. 



 

 

Hej Juniorer. 

 
Juniorerne har på de Olandiske lege i Sakskøbing, hvor de lavede en 

hel masse aktiviteter sammen med de andre 

spejdere, de var i patrulje med. Så på den måde 

fik de også nogle nye spejdervenner. 

 

Vi har også haft et 

juniormøde, hvor vi 

skulle prøve at stegt 

flæske med 

persillesovs. Det gik 

overalt forventning. Det smagte så godt, 

at juniorspejderne gerne ville have det på 

vores sommer lejr til sommer. 

 

 

 

Vi har været en tur på brandmuseum nede 

ved den gamle svømmehal. Juniorerne fik 

hørt en del om hvilken materiale, der blev brugt i gamle dage. De 

fik også set de gamle brandbiler, som de fik lov til at prøve. I hvert 

fald udrykningshornene De var inde og se, hvordan man i gamle 

dage ringede rundt 

for at alarmere.  

 

 



 

 

 

 

På sidste spejdermøde lavede vi flaskeraketter, som blev fyldt med 

lidt vand. Der blev brugt  en cykel pumpe til at pumpe luft i 

flaskerne. Som derefter kunne flyve op i luften. Vi brugte plastik 

flaske, korpprop, ventil til cykel og et stykketræ. Ud fra det fik vi en 

flaskeraket og junioerne gik meget op i, hvilkén en fløj længst.  

 

 

 

Der vil også komme en tur, hvor vi tager ud af huset. Men 

denne dato kommer snart. 

 

 

Vi ved også nu, hvor vi skal hen på sommerlejr. Det bliver på 

spejdercenter Forlev,  som ligger ved Ravnsø lidt øst for Ry og 

ligger 4 km fra Skanderborg. Der vil meget snart komme en seddel 

med hjem.  

 
 

Vigtige Datoer til kalenderen. 

     Maj. 

16/5 2. Pinsedag 

23/5 Hold Lolland rent. 

 

Vi ledere i juniorafdeling har valgt 

ikke at skrive program over, hvad vi 

skal lave de forskellige mandage, da 

det måske ikke lige bliver det, vi har 

skrevet. For det kan være at der lige 

kommet noget i over, som vi ikke lige 

har planlagt.  

 

 

 



 

 

Fødselsdage. 
 

Jasmin  13/6  12 år 

Mads R  28/5  11 år 

Dennis  30/5  ???? 

 

 

Årsstjerner. 

 

 Louise  8/5  3 år 

 Silas  20/5  1 år 

 Mads R  28/5  3 år 

 

Vi siger STORT TILLYKKE til alle!!! 

 

 

Med junior hilsen 

 

Steen, Erik, Dennis, Chano og Helle 

 

I forbindelse med Tænkedag blev der indsamlet i alt 710kr. 

Pigerne indsamlede 340Kr. og drengene indsamlede 370Kr. 

Super flot! 



 

 

 

 

 

 

 

Hej Nambiqwarene, 
 

Da flere af vores spejder syntes, at et nyt mærke der er 
kommet frem var spændende, er vi gået i gang med at tage 
dette, det er et knob mærke. 
Alle har nu bestået første del og vi blev så inspireret, at 
troppen nu er ved at lave en knob tavle, og miniture udgaver 
af noget af det vi kan bruge besnøringer til, de er også ved at 
lave nogle arbejdsmapper om knob, så alle de andre spejder 
også kan arbejde med dette hvis de skulle få lyst. 
 

 
 

 
Vi skulle have 3 spejder på Zaxsez i år, men vi blev desværre 
ramt af sygdom af to gange så vi måtte aflyse. Håber vi kan 
sende en patrulje afsted til næste år. 

 
 



 

 
Vores overnatning i hytten var super hyggelig, vi var desværre 
ikke så mange, men vi valgte at gennemføre af lige vel, og det 
har vi ikke fortrudt, selv om det var lidt koldt var det også en 
god måde at være sammen på.  

 

 
 
I den næste tid vil vi arbejde videre med knobtavlen og så skal 
vi ud og øve besnøringer, arbejde med opbygning af bål og 
tænde dette med forskellige tænd metoder og her tænker vi 
ikke på tændstikker og lightere. 
 
I den kommende tid skal vi på nogle ture, først kommer turen 
til Kristiansæde, (desværre kan vi ikke deltage på denne tur, 
så det bliver sammen med de andre ledere og afdelinger fra 
gruppen) og senere har vi planlagt en weekendtur. 
 

 



 

 

 

Fødselsdage

 
 

 Mia  1/5  15 år 
  
 
 
 

Årsstjerner 

                                                                                                                         
 

 

   
 
 

Kalender 
 
  

 23/4  Sct. Georgsdag 
 4-5/5  Kristiansæde tur 
 13-15/5  Tur 
 2-9/7  Sommerlejr Arresø spejdercenter 
 

 
 

Spejderhilsen 
Dorte og Bjarne 



UDVALG HOS NAKSKOVSPEJDERNE
Bestyrelsen

Sarah Beth Jensen, Græshavevej 14 ,4920 28296919Tlf: 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.

Charlotte Dyhrberg, RårSkodsebøllevej 65 ,498352386435Tlf: 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

 ,  , Tlf: 

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: JA

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
John Larsen, Tårsvej 83 ,4912 29271427Tlf:MIKA
Charlotte M. Larsen, Tårsvej 83 ,4912 21488985Tlf: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
Erik Jensen, Rosenvænget 8B St.Tv. ,4900 54928404Tlf:JA
Chano Rosenstand Petersen, Vejlegadebro 4 st.tv. ,428775931Tlf:JA
Steen Petersen, Jødevej 37 ,4900 23989687Tlf:JA
Dennis Nørholm Thef, Ahornsvej 16 ,4900 23746004Tlf:JH

Troppen
Dorte Johanne Andersen, Fællesskabsvej 16 ,4900 22217346Tlf:TL
Bjarne Christoffersen, Fællesskabsvej 16 ,4900 20742223Tlf:TA

Senior
Natasja Christoffersen, Søndergade 20. 2tv. ,4900 42411752Tlf:KL

Deadline for næste spejderhagl: 20.maj 2016

Enghytten tlf: 54921541  www.nakskovspejderne.dk

NAKSKOVSPEJDERNE tlf: 70261541

Engtoften 14, 4900 Nakskov


