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47. årgang Marts - Maj 2018
HUSK tilmelding
Vipporetten 2018

Fra “Tænkedag”
2018

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

Lodsedler 2018
Hej spejdere og forældre.
Hvert år kan spejdergrupper i Det
Danske Spejderkorps tjene penge
på at sælge lodsedler i Blå
spejderlotteri, derfor har
Nakskovspejdernes bestyrelse
besluttet, at vi også skal sælge
lodsedler i 2018. Nakskovspejderne
får en god fortjeneste til vores
økonomi af de lodsedler, vi sælger i vores gruppe.
Du får derfor udleveret 20 lodsedler, som skal sælges. Når du har
solgt dem og mener du kan sælge flere, kan du kontakte:
Anette fra minierne på tlf. 28 42 85 95.
Helle fra Minerne på tlf. 23 43 9687
Jonna fra Minierne på tlf. 26 65 38 75
Med en af dem kan du aftale, hvor og hvornår du kan få flere
lodsedler udleveret.
Lodsedlerne må sælges i perioden 1. marts til 31. maj. 2018, men da
vi skal afregne med korpset, vil vi gerne have at du afleverer
pengene for de solgte lodsedler senest: Torsdag d. 3. maj. i

uge 18.
Du kan selvfølgelig sagtens afregne med dine ledere inden da. Du
kan også få flere lodsedler, hvis du ønsker det.
HUSK: Der er præmie til den i hver afdeling, som sælger flest
lodsedler.
Du har nu RIGTIGT LANG TID til at sælge dine lodsedler, så prøv
at lade være med at vente til sidste dato! Hvis du skulle have
spørgsmål ang. lodseddel salget, kan du kontakte enten Anette,
Helle P. eller Jonna fra mini afdelingen.

Hej Mikroer.
Så er vi jo ved at tage et mærke som består af kniv, bål og
knob. Det er et mærke som fortæller at I spejder kender
reglerne omkring kniv hvad man må og ikke må, samt
reglerne for bål. Dvs. At I spejder må bruge en kniv når i har
fået lov af en leder under opsyn, samt bål være med til at
starte et bål og få lov til at rode i bålet med en pind sammen
med en leder. Knob er et råbånds knob og binde en sløjfe.
MEN DET ER IKKE ET KNIV OG BÅL BEVIS. Dvs. At
man ikke må bære kniv.
Vi har også en mikro tur i februar fra fredag til søndag, det
skal nok blive hyggeligt hvor vi skal lave en masse ting.
Kompas vil vi også arbejde mere med. Morse og ak kode vil
der blive mere af samt nogle løb.
HUSK AT MELDE AFBUD NÅR I IKKE KOMMER TIL
SPEJDER. Til Charlotte på tlf. 21 48 89 85.
Hilsen mikro lederne.

Fødselsdage.
11.02

Maise

8 år.

27.02

Sebastian

8 år.

17.02

Charlotte

? år

4.5

Malthe

7 år

8/5.

Simon

8 år

30/5

Martin

? år

Hej minier
Vi har i de første måneder taget 2 mærker. I har været
rigtig gode til at udføre de opgaver, der fulgte med. Der
har været en del teori og i syntes, at det var lidt som at
være i skole, men vi kan glæde jer med at fra nu af
skal vi være en del ude på møderne, derfor er det
vigtigt at i har tøj med til dette hver gang.
Vi er i gang med at sælge
lodsedler og det er vigtigt at i
får solgt dem. Der vil være
en præmie til den der sælger
flest.
I marts måned skal vi en tur i
svømmehallen, dette får i
seddel med hjem om.

I april er der Sgt Georgdag, dette vil der komme
nærmere info om. Det er her nogle af jer skal have
mødeknap 

I maj måned skal vi på Christians Sædetur, dette
foregår onsdag til torsdag, altså med en overnatning.
Det er 9/5-10/5, tag evt en snak med os om turen.
Det plejer at være en rigtig god tur, og de sidste 2 år
har en patrulje fra minierne vundet den
eftertragtede vandreflaske.
I har jo alle fået seddel med hjem ang
sommerlejren. Vi håber at i alle kan deltage.

14/3
21/3
28/3
4/4
10/4
18/4
23/4
25/4
2/5
9/5-10/5
16/5
23/5
30/5
6/6
9/6-10/6

Morse
Stjerner
Påskeferie
Kompas
Svømmehal (OBS TIRSDAG)
Bålpladser
Sgt. Georg dag
Mad over bål
Stridsvogne
Chr. Sæde tur
Kuvertløb
Bål/skibe
Naturskolen
Vi rejser telte
Mikro/minidag, derefter overnatning i
Telte v/ Enghytten

13/6
20/6
27/627/6

Vi lægger telte ned
Hold Lolland ren
Sidste møde inden sommerferien,
lagkageløb

7/7-14/7

Sommerlejr

Så er der fødselsdage:
Mathilde
Emil R.

10.maj.
23.maj.

10.år.
9.år.

Der er også nogen, som skal have årsstjerner:
Mikkel
Noah

4.marts.
4.maj.

2.år.
1.år.

STORT TILLYKKE til jer alle sammen
Hilsen Minilederne

Hej Juniorer og forældre.
Det har været et par gode mdr. hvor vi har kørt efter en rød
tråd, som kører hen imod sommerlejren. I har gået på med
krum hals og ikke så meget med ”jeg gider ikke” osv. I er
meget interesseret i de aktiviteter, vi har gang i. Det er lige
fra kompas til pioner (rafter), Vi skal jo ikke sidde på jorden
og spise,
Kommende aktiviteter.
Vi skal have om kommunikation.
Bål på flere måder (uden stearin bomber).
o-Løb (kort og kompas).
Så er der samarbejds øvelser.
Husk tøj til alt slags vejr.
Vi ser frem til endnu en god tid sammen. Vi vil dog spørge
om der ikke er nogle forældre, bedsteforældre eller venner,
som kunne tænke sig at prøve at være leder hos juniorerne, i

kan kontakte os før mødet eller ringe til Chano på 28775931
Fødselsdage:
Bertram
Ida
Emil
Magnus
Christine

16. marts.
17. marts.
21. marts.
23. marts.
6. maj.

11 år.
12 år.
11 år.
11 år.
12 år.

30. marts.

1 år.

Årsstjerner:
Emil

Hilsen Junior lederne

Hej Trop.
Vi har i troppen arbejdet med knob, hvor
spejderne skulle være sammen med en,
som de ikke plejer at være sammen med.
Derefter skulle de gå rundt mellem nogle
poster udsat på grunden, på posterne var
der billeder af de knob de skulle lave, når
de havde lavet dem skulle de tilbage til
lederne for at have dem godkendt. Når de
var godkendt skulle de finde en anden.
Vi har gennemgået kompasset, hvad man bruger det til og
hvordan man bruger det. Hvordan det skal ligge på et kort
ellers kan man ikke finde vej, hvor man skal hen.
Spejderne har også været i området, for at finde ud af, hvor
meget affald, der bliver smidt. De fandt rigtig mange ting en
sandal, styrthjelm m.m.
Vi skal også snart i gang med at gå Ren By, dette bliver
gjort på vores møder.
Det varer heller ikke så længe, så skal vi begynde på at
sælge lodsedler. De er blandt andet er med til at støtte vores
sommerlejr. Alle spejder får igen i år 20 stk., som skal være
solgt.

Sommerlejren går i år til Ovstrup Spejdercenter på Falster,
og den hedder Vipporetten. Det bliver sådan, at man kan
betale de i rater, men alt dette står i den tilmelding, som
spejder har fået med hjem.
Der 5 tropsspejdere der skal på Zaxsez, håber at de får en
rigtig god tur, med masser af oplevelse, som de kan fortælle
om når de kommer hjem, og har måske prøvet noget nyt,
som de gerne vil vise de andre i troppen.

Fødselsdage:
Feb:
Jeppe
Sarah

25/2
28/2

13 år
13 år

Anker
Nicolai

4/4
22/4

???
12 år

Mia

1/5

16 år

April:

Maj:

Stort tillykke til dem alle.

Med spejderhilsen
Anker og Helle

Krøyers Gård 23
4900 Nakskov
Telefon: 54915500

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
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: 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:

17.Maj 2018.

