WWW.NAKSKOVSPEJDERNE.DK

47. årgang September - November 2018
Fra oprykningen 2018
Så træt bliver
man, når der cykles
hjem fra Løjet efter
Oprykningen

Se flere billeder
på www.nakskovspejderne.dk

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

Hej Mikroer
Vi er kommet godt i gang med det nye spejder år, og havde
en god tur i løjet. I løjet rykkede de mikroer, som er begyndt
i 2 kl. op til minierne. Vi håber de får mange og sjove
spejder oplevelser videre frem. Takker både dem og deres
forældre for tiden hos mikroerne.
Så er der jo kommet en masse nye spejder til og velkommen
til dem og deres forældre.
Allerede nu skal mikroerne sætte kryds i kalenderen d.28 til
d.30/9 for så er der en tur hvor vi skal overnatte i enghytten.
Da Vi bruger meget tid uden for, så det er vigtigt at alle
mikroer har tøj og sko , som kan holde dem varme og i
samme sætning skal det siges at gulvet i enghytten er kold,
så et par sutsko eller tykke strømper med. Der er plads til
opbevaring i hytten.
Vi vil arbejde med samarbejdsøvelser, læreknob, morse og
så skal vi have lavet bestik poser samt bålkapper.
Vi skal prøve at finde vej ved bla. Sportegn, kort og kompas
Og mange andre ting.
Husk Husk at melde afbud hvis I ikke kan komme til et
spejdermøde til Charlotte på tlf. 21 48 89 85.
Spejder hilsen Martin, John og Charlotte.

Fødselsdag.
d. 15/10

Juliane

7 år.

Års stjerner.
d. 14/9
d. 21/9

Juliane
Malthe

1 år.
1 år.

Vi siger tillykke med det.

Krøyers Gård 23
4900 Nakskov
Telefon: 54915500

Hej Minier.
Velkommen tilbage efter en dejlig varm sommerferie.
Vi har haft oprykningsweekend, hvor vi fik nogle
mikroer op til os i miniafdelingen.
I er nu nye minier, vi siger velkommen til jer og til jeres
forældre.
Også velkommen til jer der lige er startet i
miniafdelingen og selvfølgelig også til jer ”gamle
minier”.
Vi glæder os til at være sammen med jer alle.
Der er et program med i spejderhaglet, så i kan følge
med i hvad vi skal lave. (forbehold for ændringer)
Det er vigtigt at i har tøj på/med så i kan komme ud. En
hel del af møderne foregår udendørs.
Vi har en rystesammentur midt september, hvor vi
håber at i alle kan deltage. (nærmere info).

Program:
19/9

Kniv/sav bevis. Plus bål

21-23/9

Rystesammentur

26/9

Plastik/forurening i naturen

3/10

Svingelen

10/10

Kreative ting

17/10

FERIE

24/10

Roelygter og bål

31/10

Mad over Bål

7/11

Klar dig selv

14/11

Klar dig selv

21/11

Klar dig selv

28/11

Klar dig selv

5/12

Hemmeligheder

12/12

Hemmeligheder

19/12

Juleafslutning

Tillykke med årsstjernen til:
17/8

Emil

1 års

1/9

Vigdis

2 års

28/9

Sebastian

1 års

29/9

Mille

1 års

8/10

Freja H

3 års

11/10

Anna

1 års

2/11

Tristan

1 års

Tillykke med fødselsdagen til:
Anna
Fraja S
Mille
Fraja h
Mikkel
Emil
Albert
Jasmin
Tristan
Vigdis

20/7
28/8
2/8
28/8
1/11
4/11
6/11
6/11
10/12
22/12

9 år
9 år
8 år
9 år
9 år
9 år
10 år
10 år
8 år
8 år

Minihilsen Jonna, Helle, Vibeke 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
Efter en sommer, hvor varmen ikke var en mangelvare, er vi
kommet i gang med et nyt spejderår, hvor der skal fyldes
endnu flere gode spejderoplevelser i rygsækken.
Ved oprykningsweekenden i Løjet sendte vi Ida, Christine
og Simon op til Troppen. Vi takker for alle de timer vi har
haft sammen med Jer, og ved I står foran en masse gode
spejderudfordringer som tropsspejdere.
Ved et møde efter sommerferien talte vi om, hvilke
aktiviteter I kunne tænke Jer at få på programmet til
spejdermøderne. Vi har forsøgt at tilgodese alles ønsker og
håber nu, at alle juniorer er deltagende ved møderne…. Også
selvom alting ikke er lige interessant for alle. For det er
meget sjovere når ikke lederne skal ”holde Jer til ilden” hele
tiden!!!

Ved møderne i starten af september måned bliver alles
kunnen med kniv, sav, økse og knob genopfrisket. Så kan vi
nemlig komme i gang med et pionerprojekt i slutningen af
september, hvor vi skal lave en kørende flyvemaskine.
Ved møderne d. 17. september og d. 8. oktober laver vi mad
på hhv. trangia og bål.
Ved mødet d. 17. september er mødetiden kl. 17.00, da vi
ellers ikke kan nå at blive færdige.
Fødselsdage:
Lauge d. 26. november

11 år.

Årsstjerne:
Mads d. 6. november

1 år

Mange juniorhilsner fra lederne.

Hej Tropsspejdere og forældre.
Nogle af tropsspejderne var med på Vipporetten. Det var en
skidegod lejre. Hvor vi fik afprøvet vores spejder gener. Vi
var på heik, hvor vi var en tur forbi krokodille zoo, hvor
nogle af spejderne prøvede at holde et firben. Eller gik turen
videre til et sted, hvor vi kunne overnatte. Da vi ankom til
stedet blev nogle af spejderne enige om at gå til købmand, så
de tog lige en gåtur til på 5 km, som nogle valgte at gå
baglæns hjem. I alt fik spejderne gået omkring de 20 km på
2 dage.
Først vil vi starte med at velkommen til nye tropsspejdere og
deres forældre. Vi er ved at lave nogle nye patruljer, da vi i
løbet af sommerferien har mistet nogle spejder pga. skole og
andet.
Det vare heller ikke så længe så skal vi have REN BY. Så
må vi se hvor meget skrald vi kan finde.
Vi har også være så heldige at have nogle på besøg som
gerne ville se hvad spejder er. Så vi håber selvfølgelige at de
ønsker at blive hos os.
Lørdag den 21/9 skal vi ordne telte, for at få styr på dem har.
Så hvis kan komme denne vil vi blive glade for det.

Der vil også komme en tur i løbet af efteråret, men det vil
komme mere information omkring dette.
Hvad der skal ske på vores, er endnu en hemmelighed, der
vil i næste spejderhagl komme et program.
Der har i weekenden 8-9/9 været loppemarked på grunden,
der deltog nogle tropsspejdere. Det så ud til at være en
succes.

Fødselsdage:
2/10
9/10
7/11
7/11
15/11
17/11
Årsstjerne
21/8
11/10
31/10
17/9
19/9
24/9

Helle
Daniel
Rasmus L
Victor
Karoline
Sille

Ida
Daniel
Marie
Sarah
Simon
Frederik

43 år
15 år
15 år
14 år
14 år
15 år

1 år
1 år
6 år
8 år
5 år
9 år

Jeg vil gerne undskylde på forhånd, hvis jeg har fået regnet
forkert med årsstjernerne.
Med tropshilsen
Anker og 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

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
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: 28775931
Tlf: 23746004
Tlf: 61119280

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

Deadline for næste spejderhagl:

15.November. 2018

