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48. årgang marts - maj 2019

Husk Skt. Georgdag den 23. april

Kære forældre
Tak for et fint grupperådsmøde og Tænkedag 2019.
På mødet var der flere
forældre der meldte ind, at de
kunne tænke sig at deltage i
en gruppe som skulle arbejde
med at skaffe sponsorer, og
søge fonde om økonomisk
støtte. Samt en gruppe vedr. Promovering på de
sociale medier.
Ligeledes var der en gruppe,
som gerne ville hjælpe med
praktiske enkelt opgaver hos
Nakskovspejderne.
Disse tilbagemeldinger vil
vi gerne fra bestyrelsen
tage op. Derfor hvis du/I
har lyst til at deltage i disse grupper. Skal du skrive
en mail til undertegnet med navn, mail og mobil
nummer.
Så vil vi herefter indkalde til et møde, hvor vi aftaler
den nærmere udvikling i udvalgene.
På vegne af bestyrelsen
Rune Follemand Nielsen
Formand for Nakskovspejderne
E-mail: Rune@follemand.dk

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

Hej Mikroer.
Så er det snart tid til, at vi kan være ude og lave en hel
masse ting. Vi skal gå efter billeder, lave bålmad og prøve at
binde besnøringer. Så skal vi i gang med sav samt knob, bål
og knivmærke. Her skal I høre om bålreglerne og om knivreglerne. Dernæs så skal I kunne binde råbåndsknob og en
sløjfe. Vi har øvet os en hel del gange, men det er ikke et
knivbevis, så I må ikke bære dolk, men I må gerne låne en
dolk og snitte, når der er en leder i nærheden af jer. Det
samme gælder bål, hvor I må være med til at ligge brænde
på bålet, når der er en leder i nærheden og I har fået lov til
det.
Vigtigt datoer til kalenderen: 23/4
29-30/5
15/6
06-13/7

Skt. Georg dag.
Kristians sæde tur.
Mikro/minidag.
Sommerlejr.

Der er noget at se til, det skal nok blive sjovt, så kom og
være med.
Hilsen Martin, John og Charlotte

Fødselsdag.

Martin

30/5

??????

Krøyers Gård 23 - 4900 Nakskov
Telefon: 54915500

Hej minier
Nu skal vi til at sælge lodsedler. Vi holder en
overnatning den 15-16/3, hvor vi vil gå i byen og sælge
dem. Selvfølgelig kun for dem der deltager i
overnatningen. Hvis vi ikke får solgt dem alle, bliver de
delt ud på minierne. Resten får 15 lodsedler med hjem,
som de skal sælge.
Der kommer indbydelse ud i næste uge om
sommerlejren, som er i Dehnshytten, der ligger ved
Vordingborg. HUSK deadline.
Der kommer også en indbydelse til gruppeturen som er
den 12-13-14/4. Mere info kommer.
I år er det Nakskovspejderne som skal arrangere
mikro/minidag. Så sæt allerede nu kryds i kalenderen
den 15/6.

I de næste måneder er vi ude, så husk tøj efter vejret.

Den 23. april mødes vi
om morgenen i Svinglen
og fejrer Skt. Georgdag
sammen med resten af
gruppens spejdere.
Der er også nogen, som
kan få en velfortjent
mødeknap den dag.
Mere information følger.

Vi har desværre ikke nået at få jeres fødselsdage med
i dette nummer af Spejderhaglet, men bare rolig. Vi
skal nok huske jer

Mange minihilsner fra:
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

Fra Tænkedag 2019

Se flere billeder på www.nakskovspejderne.dk

Hej Trop.
I troppen vil vi gerne sige velkommen til Lotte, som skal
være ny leder.
Vi skal jo også huske at der snart er Skt. Georg dag. Det er
den 23/4. Man skal huske at det er den dag, hvor man får sin
mødeknap.
Man må gerne sætte kryds omkring den 25/5 – 26/5, da vi
skal have en tur der. Den bliver afholdt i forbindelse med et
arrangement på havnen, hvor vi deltager samt i forbindelse
med Sov Ude arrangement igennem divisionen.
Den 12-14/4 der er en gruppetur på Kråruplund. Jeg ved
endnu ikke, hvad denne tur kommer til at indeholde, men jeg
har hørt, at den skulle blive sjov.
Disse ture vil der komme mere om senere og der vil også
komme en seddel om disse ture.
Den 15/6 er der mikro/minidag, hvor der er nogle
tropsspejdere der har meldt sig til at hjælpe til. Hvad de skal
være er en hemmelighed.

I uge 28 har vi sommerlejr, som vil foregå på Fyn hos en
spejdergruppe, som kalder sig Pionerene. I vil snart få en
tilmelding med hjem, hvor betaling skal foregå over 2
gange.
På denne betaling vil der også stå, hvornår der er
forældremøde ang. sommerlejren. Håber selvfølgelig at der
er mange der kan komme med på denne sommerlejr.

Fødselsdage:
Christine

13 år

Stort tillykke med fødselsdagen

Årsstjerner:
Vi har ingen årsstjerne i denne omgang.

Med tropshilsen
Lotte og Helle.

Kan du læse morsekoden:
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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
John Larsen, Tårsvej 83 ,4912
Jonna Olsen, Hardenbergvej 18 ,4900
Klaus Bek Nielsen, Rolandsvej 13 ,4900
Marie Bek Nielsen, Rolandsvej 13 ,4900

Tlf: 25473514
Tlf: 26189785
Tlf: 23989687
Tlf: 29271427
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 597 ,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:

16. maj. 2019

