
46. årgang  oktober - december   2017

WWW.NAKSKOVSPEJDERNE.DK

Mikroer og kommende  minier efter oprykningen

Fra opryknings weekenden 2017



 

Til forældre hos Nakskovspejderne.  

Nakskovspejderne har brug for hjælp til en række opgaver i 

og rundt om Enghytten.  Vi håber der er nogle forældre, 

som kunne tænke sig at give en hjælpende hånd, så vores 

spejdere får et endnu bedre sted at være spejder. 

I har derfor alle fået tilsendt en e-mail med de 

arbejdsopgaver, som er i og ved Enghytten 

Vi mødes: 

Mandag d. 9. oktober fra kl. 16.00. - 20.00. 

Nakskovspejderne giver sandwich + lidt at drikke. Så husk 

derfor at tilmelde dig/jer. 

Vi håber, der en masse forældre som vil 

bakke op om og hjælpe med opgaver og 

praktiske gøremål.  

Hvis I vil give en hånd sendes en mail  

til Rune Follemand Nielsen på 

rune@follemand.dk  

 

Hvis i ikke har set opgaverne er de også opsat på 

opslagstavlen i Enghytten  

Så på med handsken, og kom og gi’ en hånd med!  

 

Hilsen Bestyrelsen & lederne 

mailto:rune@follemand.dk


 

 

Hej spejdere. 

 

Så har vi fået flere rafter , det er super godt så vi kan komme 

i gang med at lave noget pioner igen i en passende størrelse 

(mere end et køkkenbord) Vi vil derfor takke de personer 

som var med yde og fælde rafter, for en god og hyggelig dag 

Skal også hilse fra vores to civile hjælpere Kim og Rikke fra 

”Rikkes Fasan opdræt” som stod for trailer og sav. 

 
 

 

 



 

 

 



 

 

Hej Mikroer. 

Så har vi været på oprykningstur, 

hvor vi måtte sige farvel til 10 

mikroer som skal være minier snøft. 

Men så kom der nogle flere som 

gerne vil være spejder 

dejligt. 

Vi er nu 6 indmeldte mikro spejdere 

og vi har 4 på prøve. 

 

 

Vi lægger meget vægt på samarbejde for det er en meget vigtig 

del at kunne. 

Der bliver lavet samarbejdes øvelser som de synes er sjovt. Vi 

har haft om bål sikkerhed og lidt morse. Her til efteråret skal vi i 

gang med en hel masse, bla. Skal der 

laves bestik poser samt bål kapper.  

Der kommer mere morse og andre 

koder, som vi skal prøve at lege med, 

stearin bomber skal vi også lave samt 

bål mad.  

Nu hvor efterårsvejret er kommet må 

I gerne have inde sko med, der er lidt 

koldt på gulvet. 

Husk overtøj med så vi også kan være ude, selv om det blæser 

lidt. 

 

Vi ønsker tillykke med fødselsdagen til: 

Zoey                              7 år.                                      11/9 

 

Vi ønsker tillykke med årsstjernen til: 

Vigdis                             1 år.                                       01/9 
Hvis I ikke kan komme til et spejder møde så HUSK at melde afbud 

til Charlotte på  Tlf. 21 48 89 85. 

Hilsen John og Charlotte. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krøyers Gård 23 

4900 Nakskov 
Telefon: 54915500 



 

 

Hej Minier. 
 

Først vil vi sige velkommen til de nye minier og deres 

forældre. Vi glæder os til at være sammen med jer. 

 

I den forløbne tid skal vi arbejde med 

Vi og verden, Karlsvognen og 

verdenshjørner. 

 

Tiden er også ved at være der til 

roelygter. 

 

27/28/29 -10 skal vi på Rystesammen 

tur til Urneborg. 

Men der kommer meget mere info og tilmelding senere. 

Den 2/12 er det juletræsturen, der er på programmet   

 

 

Miniprogram for efteråret. Det kan være der kommer 

ændringer, men foreløbig ser det sådan ud. 

 

30/8    Velkommen til nye minier/knivbevis 

6/9  Knivbevis, knob, sav 

13/9  Forældremøde(intet spejdermøde)  

20/9  Vi og verden (Island) 



 

27/9  Vi og verden (Danmark) 

4/10  Vi og verden (Grønland) 

11/10  Vi og verden (Færøerne) 

18/10  Ferie 

25/10  Fedtsten  

27-29/10  Urneborg  Der kommer nærmere info 

29/10  Gudstjeneste  Der kommer nærmere info 

1/11  Verdenshjørner 

8/11  Karlsvognen 

15/11  Karlsvognen(5 km) 

22/11  Karlsvognen 

29/11  Roelygter 

6/12  Hemmeligheder 

13/12  Hemmeligheder 

20/12 Fælles juleafslutning (hele gruppen) 

 Der kommer nærmere info  

 

Fødseldage: 

Vi siger tillykke med fødselsdagen til: 

 

Mikkel  1/11  8 år 

Emil H  4/11  8 år 

Jasmin  6/11  9 år 

 

Årsstjerner: 

Vi siger tillykke med årsstjernen: 

 

Mikkeline 15/9  1 år 

Hector  21/9  1 år 

Freja H  8/10  2 år 

 

Stor minihilsen 

 

Martin, Anette, Helle og Jonna 



 

 

  



 

 

Se flere billeder på: 

Spejder billeder 

http://www.nakskovspejderne.dk/index.php?option=com_phocagallery&view=categories&Itemid=101


 

 
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 det tid til vi siger velkommen til alle de nye spejdere, 

vi har fået op hos juniorerne. Vi har glædet os til at se jer og 

lære jer at kende. 

Det er dog vigtigt, at I medbringer regntøj til alle møder, da 

vi er en del udenfor. 

Vi vil prøve at se om vi kan følge den tidsplan der er blevet 

lagt, men der kan altid ske små ændringer, som vi ikke kan 

lave om på. 

 

Hos juniorerne laver vi alt 

muligt forskelligt, som f.eks. er 

vi ved at pionerer en bro 

mellem de to bakker. Vi skal 

selvfølgelig også lave lidt mad 

over bål/trangia, 

blive bedre til kort 

og kompas og knob kan man altid blive, så det vil 

der også være noget af. Men det går jo ikke kun 

op at blive bedre til alting, så hygge med lidt 

fedtsten, horn og ben skal vi også nå. 

 

Vi ledere hos juniorerne har valgt, at vi laver en 

juleafslutning for kun juniorerne, men der vil selvfølgelig 

også være en fælles juleafslutning med hele gruppen. 



 

 

 

Vigtige datoer. 
 

D. 25. Sep. Forældremøde. 

D. 2. Okt. skal vi møde kl 17.00 (vi laver 

mad. Derfor tiden) 

D. 11. Dec. skal vi møde kl 17.00 (vil holder vores egen 

juleafslutning, men vi holder også afslutning med hele 

gruppen) 

D. 20. Dec. Fælles juleafslutning 

 

Vi håber I får en god tid her hos juniorerne, og vi vil gøre alt 

hvad vi kan for det bliver sjovt for os alle. 

 

Program for efteråret 2017: 

 

25/9   Pioner (brobygning)  

2/10  Storm køkken. 

9/10  Flaske raket.  

23/10  Horn, ben og fedtsten. 

29/10  Busk gudstjeneste. Der kommer nærmere info  

30/10  Horn, ben og fedtsten.  

6/11  Bål konkurrence.  

13/11 Knob.  

20/11 Læder arbejde  

27/11 Læder arbejde  

4/12  Kort og kompas.  

11/12 Junior afslutning.  

20/12 Fælles afslutning.  

 



 

 

 

Vi siger TILLYKKE med fødselsdagen til: 

2.oktober  Helle  ?? år 

18.oktober Line  ?? år 

21.oktober Erik  ?? år 

26.november Lauge  11 år 

3.december Kaya  10 år 

7.december Lauritz  11 år 

12. december Chano  ?? år 

 

 

Et STORT TILLYKKE med års stjernen til: 

9. september Signe  2 år 

16.september Magnus  1 år 

19.september Simon  4 år 

26.september Anton  4 år 

24.oktober Josephine 1 år. 

 

 

Men junior hilsen lederne. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Hej Trop. 

 

Der har i ledergruppen, været en leder rokade, hvor jeg er 

rykket op til Troppen, hvor jeg har fået hjælp af Anker. Vi er 

begge spændte på det nye arbejde, som venter os.  

 

Vi havde en rigtig god sommerlejr, hvor vi fik en masse 

oplevelser. Den helt store overraskelse, var at spejderne kom 

på et stort natløb, som foregik hele natten. De kom ud nogle 

poster, som de skulle løse. Der var nogle spejdere, der blev 

trætte i løbet af natten, som faldt i søvn på et fortov. 

 

Vi vil sige velkommen til Marcus, Emil og deres forældre. 

 

Vi har en enkelt spejder, der skal på PLAN i år, Håber at 

hun får en god tur. 

 

Troppen har også været ude og gøre Lolland Ren, hvor de 

den første gang fandt en masse skrald. Så må se hvor meget 

vi finder næste gang. 

 

Det vi arbejde med lige nu, er patjule arbejde, hvor hver 

patrulje skal planlægge deres egne møder. De kan vælge at 

lave det for andre patruljer eller for deres egen patrulje. Vi 

har en patrulje som laver en forhindringsbane og en anden 

der laver lagkageløb. En af patruljerne har valgt at 

koncentrere sig om knob. 

 

 



 

 

Normalt holdes der patruljemøder når vi mødes hver tirsdag, 

men lederne vil også arrangere møder for hele i troppen ind 

imellem. 

 

Vi har ikke noget program med i denne omgang, da Anker 

og jeg lige skal ind i tingene. Vi kan ikke på nuværende 

tidspunkt sige noget om ture. I skal selvfølgelig nok få 

besked, hvis vi/når vi arrangerer en tur 

 

Vi har hørt at spejderne på et tidspunkt vil holde noget, hvor 

de sover og bor i Enghytten i en uge, men der kommer en 

seddel med hjem om dette. 

 

Jeg har lavet en Facebook gruppe, kun til jer forældre i 

troppen. Den hedder: Troppen i Nakskovspejderne. 

 

Har du styr på knobene/stikkene? 

 

 

 
 

 
 

 



 

 

 

Årsstjerner: 

 

Daniel  11/10  1 år 

 

 

Fødselsdage: 

 

Marcus  25/9  12 år 

Sebastian 27/9  13 år 

Helle  2/10  ?? 

Daniel  9/10  14 år 

Rasmus  27/10  15 år 

Victor  7/11  13 år 

Karoline  15/11  14 år 

Sille  17/11  15 år 

Teddi  17/11  15 år 

Louise  28/11  13 år 

Mads  28/11  14 år 

 

Stort tillykke til dem alle. 

 

 

 

Med spejderhilsen 

 

Anker og Helle 

 

 



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
Gruppeleder

Steen Petersen, Jødevej 37 ,4900 23989687Tlf:GL

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
Line Jensen, Stormarks Alle 22 ,4900 28103802Tlf:JA
Erik Jensen, Rosenvænget 8B St.Tv. ,4900 54928404Tlf:JA
Chano Rosenstand Petersen, Vejlegadebro 4 st.tv. ,4 28775931Tlf:JA
Mia Rasmussen, Amalievænget 45 ,4900 20910921Tlf:JH
Dennis Nørholm Thef, Ahornsvej 16 ,4900 23746004Tlf:JH

Troppen
Helle Olsen, Bregnevej 58 ,4900 61119280Tlf:TL
Anker Rolighed Nielsen, Hovedgaden 46 ,4913 27844271Tlf:TA

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

Deadline for næste spejderhagl: 30.November 2017

Enghytten tlf: 54921541  www.nakskovspejderne.dk

NAKSKOVSPEJDERNE tlf: 70261541

Engtoften 14, 4900 Nakskov


