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47. årgang Juni - August 2018
Så er det snart tid
til årets sommerlejr:
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Fra “Tænkedag”
2018

Vores “nye” logo.
(se inde i bladet)

Hej spejdere.
Vi har både i bestyrelsen og hos lederne arbejdet med
et gruppe logo for Nakskovspejderne.
Vi har nu bestilt mærker til jeres uniformer, som vi
håber at kunne uddele midt i juni.
De er bestilt til
brodering, men ikke
kommet hjem endnu.
Vi har tidligere haft
logoet da vores
spejdergruppe hed:
Vestlolland Gruppe.
Det er nu blevet
tilpasset til vores
gruppe.
Logoet er 2 spejderhagl sammen med vores logo for
det Danske Spejderkorps.
Logoet får en rød kant hele vejen rundt som
symboliserer farven på vores tørklæde.
Tag godt imod vores nye logo
Her kan i
se hvor
det skal
sys fast:
Over
lommen i
højre side
på
uniformen

Hej Mikroer.
Så har vi været på tur til Christians Sæde, hvor vi var i kirke
om aftenen og på løb næste dag. Det var bare super dejligt,
at se hvor godt i samarbejdet.
Hvad vi skal arbejde med hen til sommerferien, ja det bliver
nok noget blandet af alle
ting.
Vi skal jo på mikro/mini
tur, hvor vi skal til
Nykøbing F.
Så har vi tændt
Vipporetten-ilden, ved
hjælp af solens stråler. Så
skal vi bare holde den
tændt hele ugen, hvor så
vores trop spejder cykler
den til Kragenæs så Fejø
spejderne kan overtage
den.
Nu nærmer sommerlejren
sig, hvor vi skal på Vipporetten 2018
Husk at der er forældre møde torsdag d. 07/6 ang.
Sommerlejren. Kl. 18:30
Der er spejdermøde denne dag først.

Vores sidste spejder møde inden sommerferien er d.
28/6.
Efter sommerferien starter vi op d.16/8
Hvor der er oprykningsweekend d.25-26/8.
Vi skal så sige farvel til Mikkel, Mille, Vigdis, Sebastian og
Tristan som skal rykke op og være minier.

Fødselsdage.
13/7
Bianca
19/7
Niels Christian
2/8
Mille
12/8
John
Stort tillykke til Jer.

7 år
7 år
8 år
???

Årsstjerne.
Der er ingen denne gang

Maya tempel som I lavede
af sukker på Chr. Sæde turen.

I ønskes en rigtig god sommer.
Hilsen Martin, John og Charlotte

Fra Skt. Georg paraden 2018.

Hej minier
Siden sidst har vi været en tur i svømmehallen, det var
en rigtig god tur.
I fik lavet nogle rigtig fine bål pladser, som vi også fik
dækket til igen efter vi havde lavet dejlig mad på
dem.(det var utroligt at der var plads til alt græsset
igen HiHi).
Der har også
været
Sgt.Georgs
dag, det var
her at i fik
jeres
årsstjerner.
Der var 6
minier, der
fik dem, og
Noah havde
ikke et
eneste afbud. Rigtigt flot.

Christianssæde turen var en rigtig dejlig tur, hvor vi
havde godt vejr. I var bare gode til at samarbejde og
løse de opgaver, der var på posterne. Utroligt var det
også at i var oppe allerede kl. 6:00, da vi hørte fra jer
sidste gang kl. 1:30. Tænker at der var nogen der var
trætte.
Vi skal jo snart på mikro/minidag i Nykøbing, og
efterfølgende overnatning i hytten. Vi håber, at i
allesammen kan deltage.
I har fået indbydelser, som i skal huske at aflevere.
D. 20/6 skal vi ud at samle skrald, det
er tæt ved hytten i år. Vi mødes i hytten
kl. 17:00 og er tilbage sædvanlig tid
kl.19:30 (HUSK MADPAKKEN OG
DRIKKELSE).

Så er det jo også snart sommerlejr tid. Vi glæder os til
at have jer med på denne lejr. Det er en lejr der jo kun
holdes hvert 10 år.
Der afholdes forældremøde ang. Denne er torsdag
d.7/6, her forventer vi at der deltager mindst en
forælder. (da alle informationer bliver givet denne dag).
Onsdag d. 15/8 er der spejderstart efter sommerferien.
Tillykke med årsstjernen til:
7/6
26/6
17/8
28/8

Jasmin
August
Emil H
Emil R

1 år
2 år
1 år
2 år

Tillykke med fødselsdagen til:
20/7
23/7
28/8

9 år
9 år
9 år

Anna
Freja S
Freja H

I ønskes alle en rigtig god sommer og vi glæder os til
at se jer alle sammen til august.
Minihilsen
Jonna, Helle
og Anette

Tænding af Vipporette ilden 2018.
samt overrækkelse af ilden
til Fejøspejderne

Hej Juniorer og
forældre.
Der var flere
juniorer som
modtog en
mødeknap ved
Skt. Georg
paraden. Det er
super flot. Godt
gået.

Nu nærmer tiden sig til vi skal på
sommerlejr (Vipporetten 2018) det er en
lejr som bliver holdt hvert 10 år. Det er
hele gruppen som er af sted, så her er
der også mulighed for at snakke lidt
med troppen. Vi ledere er sikre på at i
juniorer sagtens kan klare denne tur idet
i har bevist over for os ledere, at i kan
de spejder færdigheder vi har brug for
der. Vi tænker vi på teltslagning, pioneering, bål, bruge
økser og save.

Det har i vist os at det er i super gode til; så vi skal ikke høre
det kan jeg ikke osv. Vi ser frem til en super god uge med
gode udfordringer en masse hygge og sjove ting. Vi vil
anbefale at juniorerne selv er med til at pakke deres
personlige grej så de ved, hvad de har med og hvor det
ligger i rygsækken. I skal huske på at juniorerne selv skal gå
deres bagage. Vi kan risikere at der er 2 km derfra vi bliver
sat af og til lejren. Det kan blive tungt.
Husk vi holder forældremøde for sommerlejrdeltagere og
deres forældre torsdag d. 7/6 kl. 18:30 i Enghytten.
Der vil blive udleveret afgangstidspunkter for sommerlejren
pakkeliste og bl.a. aftalt lommepenge beløb osv.

Efter sommerferien har vi et par møder, hvor vi
siger farvel til et par stykker, som skal op i troppen. Det sker
på oprykningsweekenden, hvor der sker hemmelige ting om
aftenen. Det er lidt
spændene når man skal
rykke op, dog vil vi sige
det er en fantastisk
oplevelse og vi må jo
ikke glemme maden, som
altid skal vi have
heltstegt pattegris over
åben ild (MUMS), Det er
også her vi siger velkommen til de nye juniorer som
kommer rykker op fra minierne.

Vi ser frem til endnu en god tid sammen og ønske dem der
skal op i troppen god fornøjelse i troppen og goddag til de
nye juniorer, som kommer fra mini.
Vi vil stadig spørge om der ikke er nogle forældre
bedsteforældre eller venner, som kunne tænke sig at prøve at
være leder hos juniorerne. Vi kan kontaktes møderne eller
ringe til Chano på tlf. 28 77 59 31
Vi ledere takker alle for et super godt år med mange gode
oplevelse og sjove stunder, som vi er sikre på også sker i det
nye år.
Fødselsdage:
Anton
Simon
Nicklas
Jakob
Mads
Liv
Signe
Thilde

09. juni.
13. juni.
18. juni.
29. juni.
28. juli.
30. juli.
31. juli.
7. august.

12år.
12år
11år.
11år.
11år.
13år.
11år.
11år.

Årsstjerner:
Ida
Kaya
Lauritz

21. august.
28. august.
26. august.

1år.
4år.
3år.

ALLE ØNSKE EN GOD OG SOLRIG SOMMERFERIE
Med junior hilsen lederne

Krøyers Gård 23
4900 Nakskov
Telefon: 54915500

Hej Tropsspejdere og forældre.
De tropsspejdere, der har været afsted på Zaxsez fik en på
opleveren. De lærte at skulle arbejde sammen med andre
spejdere fra andre grupper. De havde en masse at fortælle da
de kom hjem.
Vi er også kommet i gang med at have Ren By. Vi i troppen
var de første der gik turen. Der var faktisk ikke så beskidt,
som vi troede da vi gik fra hytten. Så det blev en god
oplevelse.
Tropsspejdere er godt i gang med at lave det, som de har sat
sig for på møderne. Nogle har taget kniv, sav og økse bevis.
Andre har ordnet deres patruljerum, hvor de har malet,
lappet huller og lavet ny reol. Der er også nogle, som er
begyndt på at lave læderarbejder, de har lavet penalhus og
cover til mobiltelefon.
På et spejdermøde, var der
besøg af en forælder, som skar
alt det brænde vi havde
liggende til mindre stykker.
Disse stykker har
tropsspejderne brugt lidt tid på
at flække i mindre stykker. På
et tidspunkt kom der en lille
havenisse besøg, den måtte vi
have billede af.

I forbindelse med vores
sommerlejr (Vipporetten)
har vi modtaget en
fakkel, som skal på
besøge i alle grupper på
Lolland Falster. Vi
modtog den 13/5, hvor
den blev tændt med
solens stråler. Vi skal den

22/5 cykle til
Kragenæs, hvor
Fejøspejderne
overtage den.
Vi er også begyndt at
snakke om, hvad vi
skal lave på selve
sommerlejren. Indtil
nu har vi ikke kunnet snakke om aktiviteterne, men mere om
hvad vi måske lave.
Der vil den 7/6 bliver afholdt et forældremøde ang.
sommerlejren. Hvor der vil blive snakket om forskellige
praktiske ting. Håber at I kan komme denne dag.
Vigtige datoer:
Sidste gang inden ferien
Sommerlejr fra den 7/7-14/7
Første gang efter ferien
Oprykning

26/6
Uge 28
14/8
25-26/8

Fødselsdage:
Frederik

11/6

15 år

Årsstjerner:
Emil
Karoline
Rasmus S

18/6
19/6
17/8

5 år
6 år
6 år

Med tropshilsen
Anker og Helle

UDVALG HOS NAKSKOVSPEJDERNE
Bestyrelsen
Formand
Kasserer
Gruppeleder
Leder.rep.
Leder.rep.
Civile
Ung.med.
Ung.med.
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
Mia Rasmussen, Amalievænget 45 ,4900
Line Boesen Jensen, Stormarks Alle 22 ,4900

Tlf: 25473514
Tlf: 26189785
Tlf: 23989687
Tlf: 28428595
Tlf: 26653875
Tlf: 81278721
Tlf: 27159125
Tlf: 20910921
Tlf: 28103802

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 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
Junior
JL
Helle Olsen, Bregnevej 58 ,4900
JA
Henriette Hansen, Meltoftevej 14 ,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
Dennis Nørholm Thef, Ahornsvej 16 ,4900
Troppen
TL
Helle Olsen, Bregnevej 58 ,4900
TA Anker Rolighed Nielsen, Hovedgaden 46 ,4913

Tlf: 23989687
Tlf: 21488985
Tlf: 29913515
Tlf: 29271427
Tlf: 26653875
Tlf: 28428595
Tlf: 23439687
Tlf: 61119280
Tlf: 22775266
Tlf: 28103802
Tlf: 54928404
Tlf: 28775931
Tlf: 23746004
Tlf: 61119280
Tlf: 27844271

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

Deadline for næste spejderhagl:

6.september 2018

