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46. årgang

December - Februar 2018

GLÆDELIG JUL
SAMT
GODT NYTÅR

Hej med jer.
Tak for den store deltagelse, der var i forbindelse med
vores jule-træs-fældnings-tur. Vi var over 100 deltagere i
Enghytten. Super
Vi arbejder pt. med at få lavet en ny hjemmeside. Jeg vil
her igennem spørge forældre eller nogen i kender, om der
er nogen af jer, der har erfaring med at lave hjemmesider
i programmet der hedder: WordPress.
Vores nuværende hjemmeside (som har fungeret i rigtigt
mange år) har har et ældre system, som ikke kan
opdateres længere . Henvend jer til mig via
steen@nakskovspejderne.dk hvis i selv har eller venner
der har erfaring med at lave en hjemmeside i WordPress.
”Tænkedag” og vores grupperådsmøde (generalforsamling)
afholder vi d. 22 februar i Enghytten. Vi håber alle i har
lyst til at deltage. Der vil senere blive udsendt info vedr.
denne dag.
I det nye år skal vi deltage i Vipporetten, som er en fælles
sommerlejr for alle spejdere i Sydhav Division. Denne lejr
bliver kun afholdt hvert 10’ år. Vi ved allerede nu, at det
bliver i uge 28, og den bliver afholdt på Ovstrup
spejdercenter, som ligger ved Eskildstrup.
Til sidst vil jeg ønske ALLE SPEJDERE samt deres
forældre: En GLÆDELIG JUL jul samt et godt NYTÅR.

Med jule-spejderhilsen GL.Steen

Fra jule-træs-fældnings-turen 2017

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

Hej Mikroer.
Nu er vi nået til hemmelighederne tid, det bliver spændene
hvad vi skal lave. Vi har haft travlt med at få lavet bestik
poser, lært morse + A-K kode samt prøvet at lave
besnøringer. Har lavet 3 ben.
Vi vil også sige velkommen til Martin, som er kommet ned
for at hjælpe os i mikro afd. Martin har jo været hos
minierne.
Vi vil efter jul begynde at arbejde med nogle mærker, som
mikroerne kan tage. Hvilke det bliver kan vi ikke sige i nu,
men vi arbejder på sagen.
John og jeg vil sige tak for en rigtig god mikro tur, som vi
lige har haft.Været på løb samt gået 5 km, så alle mikroer
var så glade da de fik mærket.
Vi har jo i år også fælles jule afslutning Onsdag d. 20/12.
Der kommer en senere en seddel med hjem.

ALLE INDMELDTE SPEJDERE skal have deres Røde
tørklæder på til spejder møder samt tur.
Et nyt tørklæde koster 45,00 kr.

Vi ønsker tillykke med fødselsdagen.
Tristan
Vigdis
Mikkel

10/12
22/12
26/12

7 År.
7 År.
7 År.

Husk at melde afbud hvis i ikke kan komme på tlf.
21488985.
Hilsen Martin, John og Charlotte.

Krøyers Gård 23
4900 Nakskov
Telefon: 54915500

Hej Minier.
Vi havde en rigtig god tur til Urneborg, hvor der blev
bygget skibe og drager. Minierne legede med det hele
dagen. Om søndagen
tog vi i kirke sammen
med de andre spejdere.
Kig billederne fra turen
på hjemmesiden.

Den 20/12 holder vi fælles juleafslutning. Husk en
pakke til 20. Kr. som kan bruges af både dreng og
pige.
Vi spiser risengrød og rafler om pakkerne.
Vi mødes kl. 17.00 og slutter 19.00.
Alle minierne var ude at gå 5 km, så nu er de mærker i
hus.
I ønskes en rigtig dejlig jul og et godt nytår.
Vi glæder os til at se jer i 2018.
I januar og februar skal vi tage to mærker: Håndelag
og Klar dig selv.

HUSK INDESKO OG VARMT TØJ. Vi er ofte ude på
møderne.
Årsstjerner:
Vi siger tillykke med årsstjernen til:
Freja S

1 år

22/2

Vi siger tillykke med fødselsdagen til:
Mikkeline
Noah
August

9 år
9 år
9 år

7/2
13/2
13/2

Program:
20/12
3/1

Fælles juleafslutning
Nærmere info
Håndelag

10/1

Håndelag

17/1

Håndelag

24/1

Klar dig selv

31/1

Klar dig selv

7/2

Klar dig selv

14/2

Vi holder ferie

21/2

Fuglehuse og mad til dem

28/2

Gipsaftryk

Miniknus Anette, Helle og Jonna

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

XL-BYG
TRÆLASTKOMPAGNIET
Byggecenter
& Proffcenter
Rødbyvej 87
4900 Nakskov

He juniorer.
Hos Juniorerne har vi beskæftiget os med at lave en
gangbro, hvor der blev øvet i at lave de forskellige
knob, hvor vi brugte Tømmerstik-vinkelbesnøringdobbelt halvstik, hvor vi samtidig fik øvet os i at
samarbejde.
Alle knob som vi har i vores bog, har vi også øvet os i
at lave.
Vi har også lave mad, som var en 3 retters menu:
Bestående af suppe, kyllingekød og pandekager som
dessert.
På vores møder har også lavet ”horn og ben”, samt
læder arbejder.
Vi ser frem til at stå i julebyen i december.
Datoerne er:
Lørdag 9/12
Søndag 10/12
Lørdag 16/12
Søndag 17/12
Alle dage er fra kl. 10-15

I år holder vi hos juniorerne en juleafslutnig d.11/12
hvor vi hygger med et lagekage løb.
OBS!!! der er ikke junior spejder møde d.18/12,
men vi holder stor juleafslutning med alle
spejderne d.20/12. Der skal spejderne medbringe
en gave til ca.20-25 kr. Vi hygger med risengrød og
pakkeleg. Derefter siger vi god jul og så holder vi
juleferie hos spejderne.
Vi starter op hos spejderne igen mandag d.8/1-2018
hvor vi ser frem til at lave nye og sjove opgaver med
juniorerne

Fødselsdage:
Bertram
Chano
Emil
Ida
Josephine
Kaya
Lauritz
Magnus

16/3
12/12
21/3
17/3
23/3
03/12
7/12
23/3

11 år
?? år
11 år
12 år
12 år
10 år
11 år
11 år

Årsstjerner
Bertram
Christine
Emil
Lauge
Nicklas

27/2
21/2
30/3
20/3
9/1

3 år
3 år
1 år
3 år
3 år

Juniorerne og lederne ønsker jer alle en god jul og
samt et godt nytår
Spejderhilsen
Dennis, Helle O, Chano, Erik, Mia, Line

Hej Trop.
Tiden fra sidste spejderhagl er gået med at lærer
tropsspejderne bedre at kende.
Vi har fået lavet nogle nye patruljer og der har været nogle
overraskelser imellem.
Patruljerne arbejder lige på nogle mærker, som de selv har
valgt.
Vi har også fået nogle nye tropsspejdere, som hedder
Nicolai, William. Velkommen til jer og jeres forældre. Vi
skal også sige velkommen tilbage Rasmus og hans forældre.
Den 20/12 kl. 17.30 har vi fælles afslutning, hvor i skal
huske en pakke til 20 kr. der både passer til dreng og pige.
Håber at i kan komme denne dag.
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. Men der skal nok komme
noget ud, når vi har fastlagt nogle datoer.

Årsstjerner:
Victor
Teddy
Sille

4/1
6/1
6/1

1 år
2 år
2 år

6/1
11/2
28/2

13 år
15 år
14 år

Fødselsdage:
Emil
Marie
Sarah
Stort tillykke til jer alle.
Vi har sidste tropsmøde den 12/12, håber at I får en god jul
og et godt nytår. Vi starter op igen den 14/1-2018.

Med spejderhilsen
Anker og Helle

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

Sarah Beth Jensen, Græshavevej 14 ,4920
Ingelise Lund Hansen, Tårsvej 4 ,4900
Steen Petersen, Jødevej 37 ,4900
Anette Lund, Baldersvej 2 ,4900
Jonna Olsen, Hardenbergvej 18 ,4900
Rune Follemand Nielsen, Rosnæsvej 45 ,4900
Mia Rasmussen, Amalievænget 45 ,4900
Line Boesen Jensen, Stormarks Alle 22 ,4900
Svend L. K. B. Jensen, Bygaden 95 ,4983

Tlf: 28296919
Tlf: 26189785
Tlf: 23989687
Tlf: 28428595
Tlf: 26653875
Tlf: 25473514
Tlf: 20910921
Tlf: 28103802
Tlf: 24987617

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

LEDERE HOS NAKSKOVSPEJDERNE
Gruppeleder
GL Steen Petersen, Jødevej 37 ,4900
Mikro
MIKL Charlotte M. Larsen, Tårsvej 83 ,4912
MIKA John Larsen, Tårsvej 83 ,4912
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
Line Jensen, Stormarks Alle 22 ,4900
JA
Erik Jensen, Rosenvænget 8B St.Tv. ,4900
JA
Chano Rosenstand Petersen, Vejlegadebro 4 st.tv. ,4
JH
Mia Rasmussen, Amalievænget 45 ,4900
JH
Dennis Nørholm Thef, Ahornsvej 16 ,4900
Troppen
TL
Helle Olsen, Bregnevej 58 ,4900
TA Anker Rolighed Nielsen, Hovedgaden 46 ,4913
Senior
KL Svend L. K. B. Jensen, Bygaden 95 ,4983

Tlf: 23989687
Tlf: 21488985
Tlf: 29271427
Tlf: 26653875
Tlf: 54924096
Tlf: 28428595
Tlf: 23439687
Tlf: 61119280
Tlf: 28103802
Tlf: 54928404
Tlf: 28775931
Tlf: 20910921
Tlf: 23746004
Tlf: 61119280
Tlf: 27844271
Tlf: 24987617

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

Deadline for næste spejderhagl:

25. januar 2018

