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47. årgang

December - Januar 2019

GLÆDELIG JUL
SAMT
GODT NYTÅR

Hej spejdere og spejderforældre.
Som minerne skriver i deres indlæg i Spejderhaglet,
kunne vi godt bruge garn rester og stofrester,
når vi laver projekter med spejderne.
Så hvis du/i har
nogle af disse
så vær venlig at
aflevere dem i
den afdeling,
hvor din spejder
går.
(Vi håber så, at vi ikke vi bliver helt oversvømmet med
dem)
Tak for hjælpen!.
Hilsen Lederne

Den Gamle Møllegaard
Horslunde 54934951
Mad ud af huset * selskabslokaler med beværtning

Hej Mikroer.
Vi har fået lavet bestikposer og bålkapper. Vi har arbejdet
med sportegn, natur og ikke mindst lavet bålmad og hørt om
hvad reglerne er omkring bål altså bålsikkerhed. Knob og
morse samt først hjælp. Vi havde en rigtig god overnatning
hvor I skulle på løb og gå efter reflekser, det var super godt.
Nu er julen ved at nærme sig og det vil sige nu skal vi jo
snart i gang med jule hemmeligheder.

Vi holder fælles juleafslutning og der er onsdag d.19/12
Kl.17.00 til 19.00 hvor vi spiller banko og spiser risengrød
Husk nissehuen. Der kommer en seddel med hjem når vi
kommer nærmer. SÅ ER DER IKKE MIKRO MØDE
TORSDAG D.20/12.
HUSK EN PAKKE TIL 25 KR, SOM KAN BRUGES AF
BÅDE PIGER OG DRENGE TIL BANKO SPILLET (hvis
du ikke har en pakke med kan du heller ikke vinde en).
Med mikro-jule-hilsen: Martin, John og Charlotte

Vi ønsker tillykke med fødselsdagen til.
Anni
Felix

5/12
20/2

7 år.
8 år.

Vi ønsker alle spejder og deres forældre en glædelig jul og et
godt nytår.

Krøyers Gård 23
4900 Nakskov
Telefon: 54915500

Hej minier
Så er vi ved at være færdige med mærket klar dig selv.
Så må vi se hvilken mærker i skal tage i det nye år. Vi
er ved at kigge på hvor mange af jer der kan få
Karlsvognen og mon ikke der er ved at være nogle af
jer er ved at få den første stjerne ?

I december måned står minierne for Jule byen i
weekenden 15 og 16/12, der vil komme en seddel hvor
i kan tilmelde jer om i vil deltage(der skal deltage en
forælder sammen med en mini). Det er første gang vi i
miniafdelingen prøver dette, så vi håber på opbakning.

I december skal vi lave hemmeligheder, og d. 19/12 er
der fælles juleafslutning. Dette foregår fra 17:00-19:00,
vi skal spise risen grød, og bagefter spiller vi om
pakker (mon ikke vi skal danse en gang om juletræet
også)?
Du skal huske en pakke til max 25 kr, der kan bruges
til både drenge og piger.(Alle får en pakke med
hjem(hvis man har husket en selv))

Vi søger stofrester og garnrester, så hvis i har noget
liggende vil vi meget gerne modtage dette.

Minier har ikke mobiltelefon med på møderne, er det
nødvendigt af hensyn til evt. selvtransport ell.lign,
bedes mobilen afleveres til en af lederne ved
mødestart.

Der vil komme et program en af de første gange efter
nytår, som gælder til sommerferien.
HUSK at vi tager på sommerlejr i uge 27.

Første mødedag efter juleferien er onsdag d. 9/1 2019.

Tillykke med årsstjernen til:

Freja S

2 år

22/2

Tillykke med fødselsdagen til:
Tristan

8 år

10/12

Vigdis

8 år

22/12

Noah

10 år

13/2

August

10 år

13/2

Sebastian

9 år

27/2

Vi ønsker alle minier og jeres familier en rigtig glædelig jul,
samt et godt nyt år.
Vi glæder os til en masse spejderoplevelser sammen med jer
i det nye år.
Minihilsen
Helle, Vibeke, Jonna og Anette.

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

XL-BYG
TRÆLASTKOMPAGNIET
Byggecenter
& Proffcenter
Rødbyvej 87
4900 Nakskov

Hej juniorer
Spejdermøderne bliver, de fleste gange, holdt indenfor, da
det er for koldt og vådt udenfor til mange af vores
aktiviteter.
Vi håber at alle juniorspejdere har mulighed for at deltage i
dåbsweekenden, hvor de nye bålkapper skal prøves.
Derudover har juniorafdelingen ansvaret for at bemande
Nakskovspejdernes bod i Julebyen i den weekend. De penge
vi tjener i Julebyen, bliver brugt til aktiviteter i
Juniorafdelingen.
Vi har fået nye juniorspejderne, og siger velkommen til
Mira, Vanessa og Eva.
Ligeledes skal Flemming bydes velkommen som ny leder i
Juniorafdelingen.
Tillykke med fødselsdagen til
Kaya, som fylder 11 år d. 3/12-18 og
Lauritz, som fylder 12 år d. 7/12-18.

Juniorer i færd med at afprøve flyvemaskinen, der dog ikke
kom længere end en tur rundt på Enghyttens græsplæne.

Alle juniorer og deres familier ønskes en
glædelig jul og et godt nytår.
Mange juniorhilsner fra
Lederne.

Hej tropsspejdere.
Jeg vil gerne starte med at sige velkommen til de nye
spejdere og deres forældre. Håber at I får en god tid hos
troppen.
8 tropsspejdere har overnattet i hytten en hel uge, de har
taget et mærke der olle kolle. Mærket handler om at de skal
bo i hytten og passe deres mm.
Der har også været nogle spejdere afsted på humleløbet. Det
var et løb med mange poster, men de nåede desværre ikke
dem alle, da de skulle hjem og afslutte deres olle kolle
mærke.
Vi fik også afsluttet vores Ren By, med masser af skrald.
Spejderne blev bundet sammen, så de på den måde kunne
arbejde sammen om at samle.
Jeg vil meget gerne undskylde for at jeg har lovet at der
kommer en tur i efteråret. Jeg vil prøve at planlægge en i
foråret.
I skal huske at den 19/12 er der fælles juleafslutning
sammen med de andre afdelinger. Man skal huske en gave
til 20-25 kr.

Jeg vil gerne opfordre til at spejderne har tøj med til
årstiden, da vi er udenfor selvom det er koldt. De må også
meget gerne have inde sko med.
Det er lidt svært at skrive et program, så forældre og andre
kan følge med i hvad vi laver. Da hver patrulje planlægger
hvad de skal, så det er ikke altid det samme de laver.
Vi har i troppen fået mulighed for at tjene lidt penge til
vores tropskasse. Der skal vi stå i julebyen den 21-23/12.
Det vil blive sådan at det er spejderne selv der skal stå
deroppe. Jeg håber at der er nogle der kan hjælpe med dette.
Tidspunktet for denne vil være fra kl. 10-15, dagen kan godt
deles op, så man ikke står alle timerne. I må meget gerne
vende tilbage, hvis man kan hjælpe.
Sidste spejdermøde er den 17/12 og vi starter op igen den
7/1-2019. tidspunktet for start af møde vil være det samme
fra kl. 17.30 – 19.30.
Vigtige datoer.
19/12
21/12
22/12
23/12

Fælles juleafslutning
Julebyen
Julebyen
Julebyen

Fødselsdag
6/1

Emil

14 år

Årsstjerne:
6/1
4/1

Sille
Victor

3 år
2 år

Her vil jeg også undskylde på forhånd, hvis jeg har regnet
forkert.
Lige til sidst vil jeg ønske alle en god jul og et godt nytår.
Ved der er længe til endnu, men så har jeg husket det

Med dejlige tropshilsen
Helle.

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

Rune Follemand Nielsen, Rosnæsvej 45 ,4900
Ingelise Lund Hansen, Tårsvej 4 ,4900
Steen Petersen, Jødevej 37 ,4900
Anette Lund, Baldersvej 2 ,4900
Jonna Olsen, Hardenbergvej 18 ,4900
Klaus Bek Nielsen, Rolandsvej 13 ,4900
Marie Bek Nielsen, Rolandsvej 13 ,4900

Tlf: 25473514
Tlf: 26189785
Tlf: 23989687
Tlf: 28428595
Tlf: 26653875
Tlf: 81278721
Tlf: 27159125

Voksen udvalg
JA
MINL
MINA
MINA

Chano Rosenstand Petersen, Vejlegadebro 4 st.tv.Tlf: 28775931
Jonna Olsen, Hardenbergvej 18 ,4900
Tlf: 26653875
Anette Lund, Baldersvej 2 ,4900
Tlf: 28428595
Helle Petersen, Jødevej 37 ,4900
Tlf: 23439687

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

Alle spejdere og deres familier
ønskes:

En Rigtig Glædelig Jul

Samt et:

LEDERE HOS NAKSKOVSPEJDERNE
Gruppeleder
GL Steen Petersen, Jødevej 37 ,4900
Mikro
MIKL Charlotte M. Larsen, Tårsvej 83 ,4912
MIKA Martin Jensen, Stormarks Alle 22 ,4900
MIKA John Larsen, Tårsvej 83 ,4912
Mini
MINL Jonna Olsen, Hardenbergvej 18 ,4900
MINA Anette Lund, Baldersvej 2 ,4900
MINA Helle Petersen, Jødevej 37 ,4900
MIKA Vibeke Thomsen, Tornskadevej 189 ,4900
Junior
JA
Henriette Hansen, Meltoftevej 14 ,4900
JA
Erik Jensen, Rosenvænget 8B St.Tv. ,4900
JA
Flemming Rasmussen, Erantisvej 135A ,4900
JA
Chano Rosenstand Petersen, Vejlegadebro 4 st.tv. ,4
JH
Dennis Nørholm Thef, Ahornsvej 16 ,4900
Troppen
TL
Helle Olsen, Bregnevej 58 ,4900

Tlf: 23989687
Tlf: 21488985
Tlf: 29913515
Tlf: 29271427
Tlf: 26653875
Tlf: 28428595
Tlf: 23439687
Tlf: 23744615
Tlf: 22775266
Tlf: 54928404
Tlf: 30485817
Tlf: 28775931
Tlf: 23746004
Tlf: 61119280

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

Deadline for næste spejderhagl:

17.Januar 2019

