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45. årgang februar- marts 2016

HUSK grupperådsmødet d.27. februar

Indbydelse til:

I Enghytten
Lørdag D.27.februar Kl. 13.30

Kære forældre, ledere og medlemmer hos NAKSKOVSPEJDERNE.
Der er mange måder at støtte arbejdet i gruppen på. En af dem er, at møde op til det
årlige

GRUPPERÅDSMØDE
I år afholdes mødet: Lørdag d. 27 Februar KL: 13.30 i Enghytten.
Grupperådsmødet er en slags generalforsamling. Derfor er der også en dagsorden for
mødet:
§ 13 stk. a Valg af dirigent og referent
§ 13 stk. b Beretning fra bestyrelsen og ledergruppen, med særlig fokus på, hvad gruppen
har gjort for at fremme spejderarbejdets værdier og udvikling.
§ 13 stk. c Fremlæggelse af årsregnskab for det foregående år til godkendelse
§ 13 stk. d Behandling af indkomne forslag
§ 13 stk. e punkt 2 Væsentlige beslutninger om gruppens fremtid, herunder: Beslutninger i
øvrigt om gruppens udvikling, spejderarbejde mv.
§ 13 stk. e punkt 3 Væsentlige beslutninger om gruppens fremtid, herunder: Vedtagelse af
budget for indeværende år herunder fastsættelse af medlemskontingent
§ 13 stk. f Fastsættelse af antallet af bestyrelsesmedlemmer
§ 13 stk. g Valg til bestyrelsen
§ 13 stk. g punkt 1 + 2 Valg af formand og kasserer
Sarah B. Jensen stiller op som formand
Inge-Lise Hansen er ikke på valg
§ 13 stk. g punkt 3 Valg af unge
Svend L. K. B. Jensen modtager genvalg
§ 13 stk. g punkt 4 Valg af ledere herunder mindst en gruppeleder
Jonna Olsen og Bjarne Christoffersen modtager genvalg
Henriette Hansen er ikke på valg
§ 13 stk. g punkt 5 Valg af eventuelt øvrige forældre
§ 13 stk. h Valg af gruppens 2 medlemmer af Korpsrådet
§ 13 stk. i Valg af gruppens 5 medlemmer af Divisionsrådet
§ 13 stk. j Valg af revisor og revisorsuppleant
:
§ 13 stk. k Eventuelt:
Har du forslag, du ønsker behandlet under punkt d, skal de sendes til
Gruppeleder Bjarne (bjarne@nakskovspejderne.dk) senest 14 dage før mødet.

Vi glæder os til at se jer ! Med spejderhilsen Bestyrelsen.

Vi indbyder hermed
ALLE:
Mikro, Mini,
Junior, Trop,
Senior, Ledere og
Forædre
Til:

Tænkedag

Tænkedagen den 22 Februar er Baden Powells fødselsdag,
som vi i år afholder efter vores grupperådsmøde den 27
februar.
Vi skal høre lidt om:
- Spejdebevægelsens historie
- Hvorfor holder vi ”Tænkedag”
- Indsamle 2 kr i mønter pr. påbegyndt spejderår
fra alle spejdere og ledere
- Hvad bliver pengene brugt til?
- Håber du vil være med til og deltage denne dag

Ses vi !!

Hej Minier.
Så har vi taget hul på et nyt år. Der skal ske en
masse i de kommende måneder.
I jan og feb arbejder vi kun med drama. Det bliver
spændende at se når i skal opføre det for forældre
og søskende. Det kan jo også være jeres
mormor/morfar, farmor/farfar har lyst til at se jer
som skuespillere.
I marts skal vi i svømmehallen. Det er en tirsdag.
Vi kan kun være i hallen den dag. Læg mærke til
tidspunkt.
Vi skal på vores første overnatning i år. Der har vi
kun førstehjælp på programmet. Vi tager kun en
overnatning. For så kan det være, at alle har mod
på at deltage.

Program for Jan og feb.
Alle mødedage øver vi drama.

Program Marts måned:
1/3

Svømmehallen
Læg mærke til det er en tirsdag
Vi mødes kl. 17,30 og slut 19,00

9/3

Vi kigger stjerner

11 og 12/3

Overnatning i hytten
Nærmere følger

16/3

Klar dig selv

30/3

Klar dig selv

Vi ønsker tillykke med fødselsdagen til:
Anette

???

26/2

Vi ønsker tillykke med årsstjernen til:
Nicklas

2 år

9/1

Christine

2 år

21/2

Bertram

2 år

27/2

Lauge

2 år

20/3

Isabella

1 år

23/3

Minihilsen Anette, Helle, Martin og Jonna

Hej Junior.
Sidste i november måned havde vi vores
dåbsweekend/jul tur, hvor de ”nye” juniorer
fik deres spejdernavne og hvor vi begyndte
på julebyen. Det var en rigtig sjov weekend,
for det var også her at juniorerne skulle
prøve at spise fasan, men inden da skulle de
lige parterer den først. Der var en del af
juniorer der tog det til sig, at de gerne måtte
”kigge” mere på den. Så fasan kom til at se
sådan ud. De fandt hjerne, maven og halsen.
Det hele på fasanen blev undersøgt ned til
det mindste detalje, mens de andre ventede
på maden.
Vi har også haft et knobløb, hvor juniorerne blev delt op i 2
patruljer. De skulle så løbe rundt om huset.
Når de så kom tilbage skulle de prøve at
binde et knob, før den næste kunne løbe
videre. Det var en anden måde at lærer det
på, som juniorerne synes var sjov.
Vi har bygget en sauna på grunden, fordi vi
skulle prøve at bygge noget andet end
køkkenborde eller treben. Det var en succes,
for juniorerne troede ikke rigtig at det blev til

en sauna. Men da vi efter en time havde ventet
på at stenene skulle bliver varme. Da stenene
kom rigtig i saunaen, var de meget spændte,
Jamen det virker jo! var der nogen der sagde.
Det skulle vi prøve en anden gang.
Juniorerne må meget gerne til hvert møde, have
tøj med til at være ude som inde. Da det er
meget forskelligt, hvor vi laver møderne henne
enten i hytten eller udenfor.
Vigtige Datoer til kalenderen.

6-7/1
15/2
27/2
7/3
21/3
28/3

Febuar.
Olandiske Lege.
Vinterferie
Grupperådsmøde/tænkedag.
Marts.
Brandmuseet.
Påskeferie
Påskeferie.

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.

Jeppe
Sarah
Fabian
Laura

25/2
28/2
27/3
29/3

12 år
12 år
11 år
12 år

Årsstjerner.

Vi har ikke nogen årsstjerner i denne omgang.

Med junior hilsen
Steen, Erik, Dennis, Chano og
Helle

Hej Nambiqwarene,
Vi arbejder stadig i patruljerne med Karlsvognen, da det nok
vil tage os hele året, og samtidig har vi fundet ud af hvor vi
skal på sommerlejr, som bliver være i uge 27, mere om det
næste gang.

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.

Vi har 3 spejder der skal på Zaxes i år så i næste spejderhagl
vil der være lidt om hvad de har oplevet.

Vi har planlagt en overnatning i hytten, den vil være i
weekenden d.12-13 marts, hvor vi mødes i hytten kl 13 d.12
og slutter kl 16 d.13
Her er det vigtig med tøj efter vejret, da vi skal være meget
uden for, uden mulighed for at komme ind, og vi skal sove i
lærkehytten (i tilfælde af orkan eller isvinter så søger vi ind og
overnatter)

Fødselsdage

Marie
Bjarne

11/2
7/3

13 år
43 år

Årsstjerner

Kalender
26-28/2
27/2
12-13/3

Zaxsez
Grupperådsmøde-Tænkedag
Tur

Spejderhilsen
Dorte og Bjarne

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 ,4900
Tlf: 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
JA

Steen Petersen, Jødevej 37 ,4900

Tlf: 23989687

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

LEDERE HOS NAKSKOVSPEJDERNE
Gruppeleder
GL
Bjarne Christoffersen, Fællesskabsvej 16 ,4900
Mikro
MIKL Henriette Hansen, Meltoftevej 14, Avnede ,4900
MIKA John Larsen, Tårsvej 83 ,4912
MIKA Charlotte M. Larsen, Tårsvej 83 ,4912
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
JL
Helle Olsen, Bregnevej 58 ,4900
JA
Erik Jensen, Rosenvænget 8B St.Tv. ,4900
JA
Chano Rosenstand Petersen, Vejlegadebro 4 st.tv. ,4
JA
Steen Petersen, Jødevej 37 ,4900
JH
Dennis Nørholm Thef, Ahornsvej 16 ,4900
Troppen
TL
Dorte Johanne Andersen, Fællesskabsvej 16 ,4900
TA Bjarne Christoffersen, Fællesskabsvej 16 ,4900
Senior
KL
Natasja Christoffersen, Søndergade 20. 2tv. ,4900

Tlf: 20742223
Tlf: 22775266
Tlf: 29271427
Tlf: 21488985
Tlf:
Tlf: 26653875
Tlf: 54924096
Tlf: 28428595
Tlf: 23439687
Tlf: 61119280
Tlf: 54928404
Tlf: 28775931
Tlf: 23989687
Tlf: 23746004
Tlf: 22217346
Tlf: 20742223
Tlf: 42411752

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

Deadline for næste spejderhagl:

18.marts 2016.

