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Alle spejdere og forældre

ønskes en rigtig lang og solrig.



 

 

Leder rokade m.m. 
Hej spejdere og forældre. 

 
Dorte og Bjarne valgte at stoppe hhv. som tropsleder, 
tropsassistent og gruppeleder i maj måned. 
Vi har derfor været nødsaget til at lave en leder rokade. 
Det betyder, at Helle Olsen er nu tropsleder og Chano er 
tropsasstent i troppen indtil vi finder nogle nye ledere. 
De er sammen med Line, som også er tropsassistent. 
Da både Helle og Chano begge er ledere i junior afdelingen 
siger erfaringen; at være ledere i flere afdelinger ikke holder i 
længden så derfor: 
Skulle der sidde en eller flere forældre med en spejder-spirer i 
maven er de selvfølgelig meget velkomne. 
Hvis der er tidligere ledere hos Nakskovspejderne er de også 
meget velkomne til at melde sig under fanerne hos os. 
Hvis i har venner eller bekendte som vil prøve at være leder 
hos os, kan de også ringe til Steen på tlf. 23989687 eller 
skrive en e-mail  steen@nakskovspejderne.dk 
Vi har virkeligt et STORT BEHOV, da 15% af lederne har 
valgt at stoppe i maj, og der ikke var for mange ledere i 
forvejen. 
Vi kan evt. aftale en prøveperiode, hvor du/i lærer spejderne 
og lederne at kende. 
 
Da Bjarne stoppede som gruppeleder, manglede 
Nakskovspejderne også en gruppeleder. Der har Steen sagt 
ja til at genoptaget jobbet som gruppeleder for gruppen. 
Anette fra mini afdelingen, har sagt ja til at være gruppe 
assistent 
 
Så derfor forældre håber vi på jeres opbakning til 
Nakskovspejderne med jeres indsats og godt samarbejde, så 
vi stadig kan have en spejdergruppe og nogle rigtigt friske 
spejdere hos Nakskovspejderne. 

 
På gruppens vegne.  Gruppeleder Steen 

mailto:%20steen@nakskovspejderne.dk


 

 

 



 

Hej Mikroer. 

Vi havde  en rigtig god tur til Kristianssæde , hvor I 

samarbejdet godt dejlig at se samt en kanon god sommerlejr 

til urneborg. Vi vil lige sige mange mange tak til Chano som 

var med på lejren og hjalp os. 

Vi forsætter med at lave samarbejde øvelser, lære at binde 

lidt knob, lege med forskellige koder hvor vi laver lidt løb 

til. Så må vi se hvad vi ellers finder på, nu nærmer 

sommerferien sig. John og Jeg vil ønske Jer alle en god 

ferie. 

Husk at melde afbud hvis I ikke kan komme så Vi ikke står 

og venter på Jer. Charlotte 21 48 89 85 eller  

John 29 27 14 27.Spejder hilsen John og Charlotte.  

 

                                                                                

Tillykke med fødselsdagen.   Tillykke med årsstjernen.                  

23/7        Freja S.         8 år.     23/6               August        1 år 

12/8        John              ???       25/8               Emil R        1 år   

28/8        Freja H.         8 år.     1/9                Vigdis         1 år    

                                                 5/9          Mikkeline          1 år 

 

                
 

          

 

 



 

 

Fra Mikro sommerlejren 2017. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krøyers Gård 23 

4900 Nakskov 
Telefon: 54915500 



 

 

 

Hej minier og forældre. 

 

På Kr. Sæde turen, var i rigtige dygtige. Løbet om 

formiddagen omhandlede Baden Powell.  

 

I fik en 1 plads i løbet og en 1 

plads i samarbejde. Det var 

zebrafinkerne der vandt det, 

så vandt vi flasken for 2 år i 

træk  

 

Spætterne kom også på banen 

med en flot 2 plads. Rigtig 

flot af begge patruljer. Stort 

tillykke fra jeres stolte ledere. 

 

Ellers står det nu i sommerlejrens tegn. Vi skal 10 minier og 

4 ledere af sted. Vi glæder os meget til at 

være sammen med jer. Der er en masse 

aktiviteter vi skal melde os på. Men alt det 

kommer på forældremødet, hvor der kommer 

masser af informationer om lejren. 

Forældremødet ligger den 21/6 kl. 18. 



 

 

 

 

Den sidste weekend i august er der oprykningsweekend. Der 

kommer tilmelding ud i løbet af sommerferien. 

 

Tillykke med fødselsdagen til: 

Signe  10 år   31/7 

Thilde  10 år   7/8 

 

 

Tillykke med årsstjernen til. 

Lauritz  2 år   26/8 

Kaya  3 år   28/8 

Jakob  2 år   3/9 

Signe  2 år   9/9 

Magnus  1 år   16/9 

Hektor  1 år   21/9 

Anton  4 år   26/9 

 

Tilbage er der vist bare, at 

ønske alle spejdere og deres 

familie en dejlig og solrig 

sommer. 

 

 

 

 

 

 
Mange minihilsner  
Martin, Helle, Anette og Jonna  



 

 
A/S P. Hatten & Co. 

Sandvikenvej 1 4900 Nakskov 

Telefon: 5492 1811 

 
 

 

 

XL-BYG  

TRÆLASTKOMPAGNIET 

Byggecenter 

 & Proffcenter 

Rødbyvej 87 

4900 Nakskov 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Hej juniorer. 

 

Så er vi næsten klar til Den Store Sommerlejr 2017. 

Vi glæder os til at møde de andre 40.000 ledere og spejdere. 

 

Den forgangne tid har hygget os rigtigt meget til 

spejdermøderne. Vi har bl.a. bygget en bro i rafter. 

 

Det sidste år tid har vi ikke været så mange, men efter 

oprykningen, bliver vi rigtigt mange. 

Da vi kun har to, der skal 

rykke op. Vi modtager så 12 

fra minierne, så bliver vi 16 

spejdere i junior afdelingen. 

Vi håber, de to oprykkere får 

det sjov i troppen, men ikke 

at forglemme, vil vi sige 

rigtigt hjerteligt velkommen i junior afdelingen til de miner 

som rykker op. 

I vil efter sommerferien modtage sedler vedr. opryknings- 

weekenden. 

 

Fødselsdage: 

Marcus   12 år  25/9 

 



 

 

 

Årsstjerner: 

Marcus  3 år  17/9 

Simon  4 år  19/9 

 

 

 
 

I ønskes alle sammen: 

En superspændende og dejlig sommerlejr, 

samt en god ferie med rigtigt meget sol. 

 

 

 

 

 

 

 

Hilsen 

Helle O, Chano, Erik 

og Dennis. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Hej Nambiqwarer.  

Da vi var færdige med Sct. Georg dag begyndte vi igen 
af arbejde i patruljer, hvor hver patrulje skulle 
planlægge et møde og udfører det.  

Da Dorte og Bjarne stoppede valgte vi dog midlertidigt 
at stoppe med det for at gøre klar til sommerlejren. 
Hvilket vil sige at vi har tjekket teltene vi skal have med 
og næsten har pakket patruljekasserne. Vi mangler 
stadig nogle små ting, som vi håber på at nå før 
sommerferien.  

I år skal vi på en landslejr, som altid er en stor 
oplevelse, lige meget hvor længe man har været 
spejder. Vi skal af sted med 16 trop spejdere hvilket 
ca. er halvdelen af de spejder der skal med fra 
Nakskovspejderne. Det er super godt 

Efter sommerferien er der ikke så mange møder før 
oprykningen, så vi får nok ikke så meget tid til at hygge 
og hører om hinandens ferier, før vi skal i gang med at 

planlægge til oprykningen, 
men det går nok alt 
sammen alligevel.    

 

 

 



 

 

Fødselsdage: 

Sebastian 13 år  27/9 

Simone  15 år  2/7 

Malene  17 år  24/7 

 

Årsstjerner: 

Jeppe  3 år  13/8 

Rasmus 5 år  17/8 

Simone  8 år  3/9 

Sebastian 6 år  13/9 

Sarah  7 år  17/9 

Frederik 8 år  24/9 

Mads  7 år  30/9 

 

Vi håber alle spejder og 
forældre får en rigtig god 
sommerferie og vi glæder os 
til at se jer igen efter ferien. 

Med sommer hilsen 

Helle O, Line & Chano  



UDVALG HOS NAKSKOVSPEJDERNE
Bestyrelsen

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

Ingelise Lund Hansen, Tårsvej 4 ,4900 26189785Tlf: Kasserer

Steen Petersen, Jødevej 37 ,4900 23989687Tlf: Gruppeleder

Anette Lund, Baldersvej 2 ,4900 28428595Tlf: Leder.rep.

Jonna Olsen, Hardenbergvej 18 ,4900 26653875Tlf: Leder.rep.

Rune Follemand Nielsen, Rosnæsvej 45 ,4900 25473514Tlf: Civile

Mia Rasmussen, Amalievænget 45 ,4900 20910921Tlf: Ung.med.

Line  Boesen Jensen, Stormarks Alle 22 ,4900 28103802Tlf: Ung.med.

Svend L. K. B. Jensen, Bygaden 95 ,4983 24987617Tlf: Ung.med.

Voksen udvalg

Chano Rosenstand Petersen, Vejlegadebro 4 st.tv. 28775931Tlf: JA

Jonna Olsen, Hardenbergvej 18 ,4900 26653875Tlf: MINL

Anette Lund, Baldersvej 2 ,4900 28428595Tlf: MINA

Helle Petersen, Jødevej 37 ,4900 23439687Tlf: MINA

Flere medlemmer af praktisk udvalg og i madvalg 

kan findes på www.nakskovspejderne.dk / struktur



LEDERE HOS NAKSKOVSPEJDERNE

Mikro
Charlotte M. Larsen, Tårsvej 83 ,4912 21488985Tlf:MIKL

John Larsen, Tårsvej 83 ,4912 29271427Tlf:MIKA

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. ,4 28775931Tlf:JA

Dennis Nørholm Thef, Ahornsvej 16 ,4900 23746004Tlf:JH

Troppen
Helle Olsen, Bregnevej 58 ,4900 61119280Tlf:TL

Line Jensen, Stormarks Alle 22 ,4900 28103802Tlf:TA

Senior
Svend L. K. B. Jensen, Bygaden 95 ,4983 24987617Tlf:KL

Deadline for næste spejderhagl: 14.september. 2017

Enghytten tlf: 54921541  www.nakskovspejderne.dk

NAKSKOVSPEJDERNE tlf: 70261541

Engtoften 14, 4900 Nakskov


