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47. årgang februar- marts 2019
Fra “Jule-træs-fældnings-turen” 2019

HUSK grupperådsmøde og Tænkedag
d.21.
Februar

Hej spejdere og forældre.
Vi afholder grupperåds møde i Enghytten:
Torsdag d. 21. Febraur 2019. kl. 18.00
Gruppemøde er spejdernes form for generalforsamling,
hvor vi gennemgår årsberetninger, udviklingsplaner samt
regnskab for 2018 og budget 2019.
Der skal også besluttes, hvad kontingentet hos
Nakskovspejderne skal være for 2019.
Der er ligeledes en del valg, der skal foretages.
Vi håber, at se rigtigt mange forældre til mødet.
Efter grupperådsmødet
afholder vi det årlige
”Tænkedagsmøde”. Hvor vi bl.a.
medbringer 2. Kr. pr.
påbegyndt spejderår. Disse
penge går til udvikling af
spejderarbejdet ude i verden.
Høre lidt om Baden-Powell og hans kone Olave
Da møderne er kl. 18 serverer vi pølser med brød i løbet af
aftenen. Vi håber, at kunne være færdige
senest kl. 20.00.
Dagsorden m.m. og indbydelse til
”Tænkedag” arrangement bliver udleveret
til spejderne på møderne i uge 5.
Regnskab og beretninger bliver sendt pr. email i samme uge.

SKAL VI VÆRE FLERE SPEJDERE HOS
NAKSKOVSPEJDERNE?????

Hvis du har en ven /veninde/ søster / bror / fætter /
kusine / skolle kammerat eller bare en du
kender.
Der kunne tænke sig at prøve spejderlivet
hos Nakskovspejderne ?
SÅ INVITER VEDKOMMENDE MED TIL
SPEJDERMØDER I DIN AFDELING.
Det er jo muligt, at prøve at være til
spejdermøder 3 gange, inden der skal
ske en indmeldelse.
Hvis du allerede ved at du har en evt.
ny spejder med til kommende
spejdermøder, så informer lige dine ledere om det. Så
kan de jo også være forberedt.
Du kan jo vise og kommenterer de mange billeder, vi
har på vores hjemmeside. www.nakskovspejderne.dk
Så det er jo bare at komme i gang med
opfordringer til vennerne om at være
spejder.

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

Hej Mikroer.
Så har vi taget hul på et nyt år. Der skal ske en hel masse
I de kommende måneder. Vi skal bl.a. arbejde med
Middelalderen. Det gør vi her i januar og februar. Vi har
også findvej mærket som vi skal have færdige, men alle de
nye spejder som ikke har været med fra start skal nok få
taget det mærke også, det er noget vi vil arbejde med hele
tiden.
Vi vil også prøve at arbejde med læder i marts og april.
Husk inde sko med gulvet i hytten kan være noget koldt.
Sommer lejr for mikroer er i uge 28. Vi tager afsted lørdag
i uge 27 og kommer hjem lørdag i uge 28. Så husk at sætte
et kryds i kalenderen.
Hvis I ikke kan komme til et spejdermøde husk at melde
afbud til Charlotte på tlf. 21 48 89 85
Hilsen Martin, John og Charlotte.

Vi siger tillykke med fødselsdagen til :
Felix
Agnes
Charlotte
Inez

20/2
12/3
17/3
25/3

8 år.
8 år.
????
8 år.

Hej minier
Så er vi kommet ind i et nyt år, vi håber at i alle har
haft en god jul o.s.v.
Vi starter januar med at arbejde med de nordiske
lande.
Her skal i prøve at karde/filte, kigge på fisk, takle, lave
en vulkan og meget mere.
Vi skal i svømmehallen tirsdag d. 26/2(bemærk en
tirsdag, intet møde om onsdagen).
Vi skal også besøge brandmuseet, der er endnu ikke
en dato.
Der kommer ikke et program med i dette spejderhagl,
da vi først skal have nogle datoer på plads.
Der er nogle datoer til kalenderen.
13/2 Ferie
21/2 grupperådsmøde og tænkedag.

26/2 Svømmehallen(tirsdag)
15-16 marts overnatning i hytten.
12-14 april gruppetur til Kråruplund
26-28 april Sydhavs spejd camp
29-30 maj Kristiansædetur
15 juni Mikro/mini dag. (det er os der holder det i år)
29/6-6/7 sommerlejr.
Der kommer sedler med hjem på de forskellige ture.
Vi ved at der er en del ture her i foråret, men håber at i
har mulighed for at deltage, nu når datoerne allerede
er ude.
Det er vigtigt at i har tøj på efter årstiden, vi er ude på
alle møder, ikke altid på hele mødet, men vi bliver altid
luftet, så er det vigtigt at du ikke går og fryser.

Tillykke med årsstjernen til:

Freja S

2 år

22/2

Mikkel

3 år

4/3

Tillykke med fødselsdagen til:

Noah

10 år

13/2

August

10 år

13/2

Sebastian

9 år

27/2

Mange minihilsner fra:

Jonna, Helle, Vibeke og Anette.

Hej Juniorer
Mange af vores møder foregår indendørs, da det er for koldt
og vådt til at være ude. Alligevel skal man forvente at
komme udenfor til spejder….. for hvis vi kan udføre noget
af mødeaktiviteten udenfor, gør vi det!
Vi har lige haft en runde, hvor alle fortalte hvad de gerne vil
arbejde med indtil sommerferien. Når vi skal planlægge
aktiviteterne til møderne, vil vi forsøge at få så meget med
som muligt.
Ved et møde har juniorerne oversat en opskrift på bålmad til
morsetegn. Vi ledere er meget spændte på, hvordan maden
bliver tilberedt, når overskriften er oversat tilbage!!!!!
Alle juniorer må meget gerne sætte kryds i kalenderen ved
den første weekend i marts 2019. Der er der nemlig
Olandiske Lege og vi håber at alle kan deltage.
Årsstjerne:
Nicklas d. 9. januar
Mange juniorhilsner fra lederne.

5 år

Krøyers Gård 23
4900 Nakskov
Telefon: 54915500

Hej tropsspejdere.
Nu er vi kommer i gang med det nye år, hvor der skal ske en
masse nyt.
Spejderne har selv planlagt et halvt år af gangen, hvor
patruljerne skiftes til at stå for et møde, hvor de skal
planlægge hvad der ske på dette møde.
I løbet af foråret vil der komme en tur, jeg skal bare lige
have styr på nogle, før jeg melder en dato ud.
Der er nogen der skal med på Søen Rundt, som foregår ved
Maribo Søerne. De skal gå ca. gå 23 km denne dag. Der vil
blive meldt ud, hvis der er brug for transport derhen.
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 haft en weekend i julebyen, for at tjene nogle penge
til vores kasse. Jeg vil gerne sige mange tak for hjælpen til
de spejderne der stod deroppe og en ekstra tak til dem, der
kom og hjalp til at bygge noget vi kunne vise frem.

Jeg har ikke så mange vigtige datoer, som jeg kan skrive ind.
Da jeg endnu ikke ved mange ture der er i foråret 2019. der
bliver programmer ikke så stort.
Den 21/2 har vi grupperådsmøde, hvor der vil komme en
indbydelse.
Vigtige datoer.
2/2
21/2
Uge 28

Søen Rundt
Grupperådsmøde
Sommerlejr

Fødselsdag
11/2
17/3

Marie
Ida

16 år
13 år

Her vil jeg også undskylde på forhånd, hvis jeg har regnet
forkert.

Med dejlige tropshilsen
Helle.

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

XL-BYG
TRÆLASTKOMPAGNIET
Byggecenter
& Proffcenter
Rødbyvej 87
4900 Nakskov

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 bl.a. i madvalg kan findes på
https://nakskovspejderne.dk/afdelinger/gruppestruktur/

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
Henriette Hansen, Meltoftevej 14 ,4900
JL
Erik Jensen, Rosenvænget 8B St.Tv. ,4900
JA
Flemming Rasmussen, Erantisvej 135A ,4900
JA
Chano Rosenstand Petersen, Vejlegadebro 4 st.tv. ,4
JA
GH Dennis Nørholm Thef, Ahornsvej 16 ,4900
Troppen
Helle Olsen, Bregnevej 58 ,4900
TL

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:

28.Februar 2019

