WWW.NAKSKOVSPEJDERNE.DK

45. årgang juni - august 2016.
Alle spejdere og forældre ønskes:
En god lang sommerferie.
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Hej Mikroer
Vi er efterhånden vokset til en gruppe på 6 mikroer, og vi
har stadig plads til flere.
Ved møderne er det en fornøjelse at se, hvordan alle hjælper
hinanden.
Indtil sommerferien skal vi arbejde med små skibe, som skal
søsættes i Inderfjorden.
Program:
D. 2/6: Skibe.
D. 9/6: Skibe.
D.16/6: Skibe.
D. 23/6: Skibe søsættes og vi udfører årets kvalitetskontrol
hos Lydolph.
Sommerferie.
D. 11/8: Opstart efter ferie.
D. 18/8: Bålmad.
D. 25/8: Vi samler skrald.
Alle mikroer og deres familier ønskes en rigtig god
sommerferie.
Mange og store mikrohilsner fra
Charlotte, John og Henriette

Hej Minier.
Vi havde en rigtig god tur til Chr. Sæde, vores ene
patrulje vandt vandrepokalen. Det er vi meget
stolte af.
Troppen har været på besøg og lavede aktiviteter
for os, det var en rigtig god dag. Vi håber at de vil
komme igen en anden gang.
11/6 skal vi på mikro/mini dag på Fejø, der
kommer snart info omkring dette.
22/6 skal vi gøre rent på Lienlund, vi mødes og
slutter derude. (normal spejdertid).
HUSK madpakke og drikkelse. Forældre må gerne
deltage/hjælpe til.
Dette er også sidste møde inden sommerferien.
Vi skal på sommerlejr 2/7-8/7, der skal 13 minier
med, det glæder vi os til.

Til alle jer minier som rykker op til junior vil vi
gerne ønske jer held og lykke i jeres nye afdeling.
Og sige en stor tak til jer forældre for et godt
samarbejde, og fordi vi har måtte ”låne”jeres børn.

Tillykke med fødselsdagen til.
Anton
Simon
Nicklas
Andreas
Jakob
Jonna
Alberte
Signe
Jamille

9/6
13/6
18/6
26/6
29/6
6/7
25/7
31/7
12/8

10 år
10 år
9 år
10 år
9 år
????
10 år
9 år
10 år

Tillykke med årstjernen til:
Lauritz
Kaya

26/8
28/8

1 år
2 år

Program for Juni:
1/6
Karlsvognen
8/6
Forældremøde om sommerlejr (ikke
spejdermøde)
11/6 Mikro/minidag.
15/6 Valdemarsdag
22/6 Lienlund
Program for juli:
2/7-8/7 sommerlejr.
Program for August:
10/8 Opstart efter sommerferien
17/8 Bål og vi forbereder til lejrbål(oprykning)
24/8 Vi hygger og siger farvel til de minier der
rykker op.
27/8-28/8
OPRYKNINGSWEEKEND
31/8 Vi siger goddag til de nye minier

Minihilsner og rigtig god sommerferie til jer alle
Jonna, Helle, Martin og Anette

Hej Junior.
Vi har også haft nogle juniormøder, hvor vi byggede en
legeplads. Vi byggede en karrusel og en gynge. Juniorerne
prøvede mange gange. Det var en succes, fordi de kunne se
hvad at det kunne bruges.
Spejderne har også været på Kristians- sæde tur. Om
aften var vi i kirke, og der hørte vi bl.a. gospel musik og en
underholdende præst, efter det skulle juniorerne på
natløb, som sluttede meget sent.
Dagen efter var de på løb om dagen, for at finde deres
middagsmad.

Vi har også været på hike, hvor juniorerne gik 10 km. Med
fuld
oppakning i
rygsækken.
De skulle
pejle fra post
til post. Da de
ankom til
Torrig
hytten,
begyndte de
på at lave
bivuaker, som de skulle sove i om natten. Vi havde den
flotteste udsigt og det flotteste vejr. Om søndagen gik de
til Kragenæs, hvor vi skulle besøge og se Dodekalitten og
Glentehøjen. Om søndagen gik vi ca. 5
km. Vi ledere vil gerne sige tak for en
rigtig god tur, hvor der var en rigtigt
god stemning.
Husk efter sådan en tur at blive
kigget efter for flåter.

Den 6/5 kl.19 er der forældremøde ang. sommerlejr,
hvor I vil får nogle vigtige informationer. På mødet vil I
får nogle papirer udleveret, så håber at der kommer
mindst en forældre fra hver spejder til mødet. For de
spejdere, der ikke skal med på sommerlejr, er der
stadigvæk almindelig spejdermøde.
Vi ved nu, hvormange vi bliver på sommerlejren. Vi er 10
spejdere og 5 ledere. Aktiviteterne til sommerlejren er
også blevet bestemt. Spejderne har selv været med til at
bestemme aktiviteterne.

Sidst i august skal vi sige farvel til nogle spejderne, som
nu skal forsætte i troppen. Vi håber, i har haft en god tid
hos juniorerne, og vil tage godt imod de udfordringer, der
kommer i troppen. Vi skal også modtage en stor gruppe
spejdere fra minierne. I skal være rigtigt velkomne.
Vigtige Datoer til kalenderen.
6/6
20/6
8/8
27-28/8

Forældremøde.
Sidste spejdermøde inden ferien
Spejder start
Oprykningsweekenden.

Vi ledere i juniorafdelingen har valgt ikke at skrive
program for, 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 ind over, som vi ikke lige
har planlagt.
Fødselsdage.
Jasmin
Mads R.
Dennis

Louise
Silas
Mads R.

13/5
28/5
30/5
Årsstjerner.
8/5
20/5
28/5

12 år
11 år
????

3 år
1 år
3 år

Til sidst vil vi ønske alle spejdere og forældre:
En lang solrig sommerferie, med rigtigt mage gode
oplevelser.

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

Hej Nambiqwarene,
Først og fremmes skal lyde et stort tillykke med
konfirmationerne til Mikkel, Rasmus og Simone, vi
håber at I havde nogle rigtig gode dage.

Vi har haft holdt nogle møder sammen med de
grønne pigespejdere fra Nakskov, hvor vi har
lært noget af hinanden, både spejdere og ledere.

Ligeledes har vi fundet ud af, at det er super
hyggeligt at være sammen med nogle vi ikke
kender, men hvor vores fælles spejdersprog gør,
at vi med det samme kan lave en masse og så
kommer resten af sig selv.

Vi har været på en super hyggelig tur i pinsen
hvor vi var i løjet og male samt sætte toilet rum
i stand, en rigtig god tur hvor vi lærte hinanden
lidt bedre at kende.

Og det er jo rart som spejder, at gøre noget for
andre, så vi håber alle at de små-som store vil
syntes godt om, det vi har gjort, for at gøre
toilet rummene lidt mere behagelige, at komme
ind på.
Samtidig fik vi også lige vasket gardiner og nogle
fra troppen vaskede også lige vinduerne, alt i alt
nåede vi rigtigt meget, og selv om at vejret ikke
helt var med os, nåede vi også at hygge og bare
være sammen.
Det næste stykke tid skal vi arbejde i patruljer
og gøre klar til sommerlejren.

Fødselsdage

Frederik
Simone
Malene

11-6
2-7
24-7

13 år
14 år
16 år

Årsstjerner

Rasmus

17-8

4 år

Kalender
21/6
2-9/7
9/8
27-28/8

Sidste møde inden ferien
Sommerlejr Arresø
Første møde efter ferien
Oprykningsweekend

Spejderhilsen
Dorte og Bjarne

UDVALG HOS NAKSKOVSPEJDERNE
Bestyrelsen
Formand
Kasserer
Gruppeleder
Leder.rep.
Leder.rep.
Foræld.rep.
Ung.med.
Ung.med.
Ung.med.

Sarah Beth Jensen, Græshavevej 14 ,4920
Tlf: 28296919
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
Charlotte Dyhrberg, RårSkodsebøllevej 65 ,4983 Tlf: 52386435
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
, ,

Tlf:

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:

24. August 2016

