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45. årgang December - Januar 2017

GLÆDELIG JUL SAMT ET GODT NYTÅR

Trops- og seniorspejdere på Plan-Kursus

Disse 3 spejdere var på plan-kursus i uge 42, Her
lærte de en hel masse, Troppen har allerede nydt
godt af deres nye færdigheder.
De 3 spejdere har skrevet hvert et stykke om
deres oplevelser, som kommer sammen med
årsberetningen til grupperådsmødet.

Krøyers Gård 23
4900 Nakskov
Telefon: 54915500

Søndag den 8 Januar, er Nakskovspejderne
inviteret til nytårsparade i Skt Nikolajs kirke, Vi
mødes foran kirken, og går til gudstjensten, alle er
velkomne, også spejdernes familier.
Der kommer en seddel med hjem efter nytår med
det præcise tidspunkt.
Vi håber og se rigtig mange spejdere med deres
familier denne dag.
På Ledernes vegne
Bjarne

Hej minier
Nu nærmer julen sig med raske skridt. Så vi skal
have lavet nogle hemmeligheder og hygge os.
Sidste møde inden jul d. 21/12 spiller vi banko og
spiser risengrød. I år skal vi være sammen med alle
de andre spejdere i gruppen, så vi glæder os til at
se så mange spejder nisser.
Husk nissehuen.
HUSK EN PAKKE TIL 25 KR, SOM KAN
BRUGES AF BÅDE PIGER OG DRENGE.
(hvis du ikke har en pakke med kan du heller ikke
vinde en.)

PS Denne onsdag er mødet 17,00-19,00.

Vi ønsker tillykke med fødselsdagen til:
Kaya

9 år

3/12

Lauritz

10år

7/12

Vi ønsker tillykke med årsstjernen til:
Nicklas

2 år

9/1

Program dec.
7/12 og 14/12

Hemmeligheder

21/12

Vi spiller banko
HUSK KL: 17,00-19,00

Program for januar:
Hele Januar arbejder vi med Karlsvognen og dens
stjerner.
Vi ønsker alle spejdere og deres familie en glædelig
jul og et godt nytår.
Anette, Helle, Martin og Jonna

Hej Juniorer.
Vi har bygget nogle fitness maskiner, som spejderne var
meget glade for at bygge. De kunne næsten ikke vente med
at prøve dem, så de måtte skynde sig lidt. Da de så måtte
prøve dem, skulle der mere og mere vægt på. De havde en
lille konkurrence imellem hinanden.
Spejderne har været med til at lave mad over bål, hvor de
lavede spejdergryde. Vi valgte at spise over i bålhytten, der
var rigtig hyggeligt.
Juniorerne har også været på byløb, hvor de havde fået nogle
billeder udlevet, som de så skulle ud og finde for at finde
frem til posten. Denne mandag var meget våd, så vandtårnet
kom i tur ud og svømme i havnen. Så det var godt vi vidste,
hvor det lå henne, så de kunne finde det. Spejderne fik også
lært lidt om nogle af statuerne i Nakskov.
Vi skulle også have været på tur i Nykøbing F, men der var
desværre ikke mange der tilmeldte sig, så den blev aflyst.
Lige pt. er vi kun 8 spejdere i juniorafdelingen. Derfor er vi
ledere blevet enige om i hvert fald halvdelen skal deltage
inden vi afholder turene.

Vi holdte også et løb på grunden, som gik ud på at
juniorerne fik nogle
spørgsmål, som når de havde
svaret på dem, fik de udlevet
noget til at lave lagkager med.
Der var en patrulje som fandt
ud af, at man ikke skulle ryste
for meget med fløden, for så
blev det til smør.
Juniorerne er også ved at lave
”legetøj”, som de går meget
op i. Det vil spejderne få med
hjem næste gang.
Vi skal prøve noget nyt i gruppen.
Det er at vi skal holde
juleafslutning sammen med de
andre afdelinger. Derfor har vi ikke
noget møde den 19/12, men møde
den 21/12 kl.17. der vil komme en
seddel med hjem, når vi nærmere
os dagen.
I januar kommer der også en tur,
som hedder Olandiske lege 28-29
junuar 2017, som er en tur for alle
juniorerne på Lolland Falster. Men der vil komme mere, når
vi nærmere os dagen.
Ved årsskiftet siger vi farvel til Steen, som har valgt at
stoppe, det er vi selvfølgelig kede af. Men helt farvel siger

han ikke, han vil meget komme og hjælpe, hvis vi har brug
for det. Mange Mange tak for alle de år, du har været i
gruppen og her hos juniorerne. Jeg tror, at jeg taler for alle,
at vi kommer til at savne dig.
Vi ledere ser meget gerne at spejderne har regntøj, inde sko
og jakke med til alle møderne For selvom det regner, kan vi
godt være udenfor.

Steen
Theis
Chano
Emil

Fødselsdage:
7/11
26/11
12/12
6/1-17

??
12 år
??
11 år

Årsstjerner:
Der er ikke nogen denne gang!!!

Til sidst vil vi gerne ønske ALLE
spejdere samt deres forældre:
En rigtig god jul,
samt et godt nytår

Med junior- jule-hilsen: Steen, Erik, Chano, Dennis og Helle

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

XL-BYG
TRÆLASTKOMPAGNIET
Byggecenter
& Proffcenter
Rødbyvej 87
4900 Nakskov

Hej Nambiqwarene,
Vi er kommet godt i gang med at arbejde i patruljerne og det
skal vi fortsætte med.

Vi har haft de første 3 møder som patruljerne havde planlagt
så nu er de i gang med at planlægge de næste 3.
De har hver gang 2 møder hvor de kan planlægge og så 1
møde hvor de styre mødet og laver det som de har planlagt
Dette er for at styrke deres sammenhold i patruljerne og for at
udvikle vores tropsspejdere, som fremtidige ledere, både som
spejder, i arbejdslivet og i deres eget fremtidige liv, med
struktur og overblik samt modet til at sige sin mening og tage
et med ansvar.

Tirsdag den 20 dec, er der ikke spejder, da vi holder fælles
juleafslutning onsdag den 21 dec, der kommer nærmere info
når vi kommer tættere på.
Vi er også ved at planlægge næste års aktiviteter, så der
kommer et samlet overblik over de weekender, hvor vi gerne
vil låne jeres dejlige børn til forskellige arrangementer. Det vil
I høre mere om i det nye år.
Vi håber alle spejdere og forældre får en rigtig dejlig jul og et
godt nytår.

Fødselsdage

Dorte
Louise
Mads

27-12
28-12
28-12

43 år
12 år
13 år

Årsstjerner

Mia
Victor
Sille
Mikkel

5-12
4-1
6-1
6-1

9 år
1 år
2 år
2 år

Kalender
21-12
3-1
8-1
28-2

Fælles juleafslutning
Spejderstart
Nytårsparade
Grupperådsmøde

Spejderhilsen
Line, Dorte og Bjarne

LEDERE HOS NAKSKOVSPEJDERNE
Gruppeleder
GL Bjarne Christoffersen, Fællesskabsvej 16 ,4900
Mikro
MIKL Charlotte M. Larsen, Tårsvej 83 ,4912
MIKA Henriette Hansen, Meltoftevej 14, Avnede ,4900
MIKA John Larsen, Tårsvej 83 ,4912
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
JL
Helle Olsen, Bregnevej 58 ,4900
JA
Erik Jensen, Rosenvænget 8B St.Tv. ,4900
JA
Steen Petersen, Jødevej 37 ,4900
JA
Chano Rosenstand Petersen, Vejlegadebro 4 st.tv. ,4
JH
Dennis Nørholm Thef, Ahornsvej 16 ,4900
Troppen
TL
Dorte Johanne Andersen, Fællesskabsvej 16 ,4900
TA Bjarne Christoffersen, Fællesskabsvej 16 ,4900
Senior
KL Svend L. K. B. Jensen, Bygaden 95 ,4983

Tlf: 20742223
Tlf: 21488985
Tlf: 22775266
Tlf: 29271427
Tlf: 26653875
Tlf: 54924096
Tlf: 28428595
Tlf: 23439687
Tlf: 61119280
Tlf: 54928404
Tlf: 23989687
Tlf: 28775931
Tlf: 23746004
Tlf: 22217346
Tlf: 20742223
Tlf: 24987617

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

Deadline for næste spejderhagl:

19.Januar 2017.

