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48. årgang juni - august 2019

Hej mikroer.
Først vil vi sige velkommen til de nye spejdere som er
startet hos os. Nu er vi oppe på 13 indmeldte, og der er 1 på
prøve. Vi vil også lige sig til jer ”gamle mikroer” - I har bare
været fantastiske til at hjælpe alle de nye både med hvor ting
ligger og det som vi arbejder med. Det er bare kanondejligt I
arbejder så godt sammen.
Da sidste tilmelding til sommerlejren er overstået, er vi
6 mikroer og samt os ledere, dom drager til Fyns land. Det
skal nok blive sjovt.
Her frem til sommerferien vil vi lave forskellige ting. Vi
skal ud at gå efter billeder, arbejde med morse, binde
besnøringer, lave samarbejdes øvelser samt bålmad.
Efter sommerferien har vi 3 møder, inden der er oprykningsweekend, som vi håber på at alle vil deltage i, fordi der skal
vi sige farvel til 10 af jer. Vi håber at I alle får
nogle gode år samt oplevelser oppe hos minierne.
Vi siger tak til jer og jeres forældre for godt samarbejde.
I som skal rykke op vil få en seddel med hjem om det, når
den tid kommer.

Hvis I ikke kan komme til møde, må I gerne give besked
til Charlotte på tlf. 21 48 89 85.

Vigtige datoer til kalenderen: Mikro/mini dag d.15/6
Sommerlejr uge 28
Oprykningsweekend d.31/8-01/9.

I må alle have en rigtig god sommer med masser af sol.
Hilsen Martin, John og Charlotte.

Tillykke med fødselsdagen til:
John
Jonathan
Aisha
Rasmus

12/8
16/8
30/8
22/9

?????
7 år
9 år
7 år.

Årsstjerne til:
Agnes
Inez
Anni
Jonathan
Juliane

24/8
09/9
05/9
06/9
14/9

1 år
1 år
1 år
1 år
2 år

Hej Minier.

Vi havde en rigtig god tur til Kongsgården. Der blev
spist rigtigt meget at de lækre gnaveben til
aftensmaden, det var også denne aften, vi fik besøg af
”dronningen”. Der ligger en rigtig god video på
nakskovspejdernes facebookside.
I år er det jo os der arrangerer mikro/minidagen, vi er
sikre på at det bliver en super sjov dag. Vi er glade for
at så mange af jer kan deltage.
Der skal 11 minier med på sommerlejr, det er ret flot,
da vi er 15 minier i hverdagen.
Om tirsdagen skal vi til Lejre og torsdag til Vordingborg
Slotsruin. Så har vi dage på lejren, hvor der er nogle
spændende spejderaktiviteter. I får også 10 km
mærket på denne tur. Der bliver også tid, hvor I kan
hygge og lege. Vi håber på fint vejr da vandet er lige
ved siden af. Vi glæder os til at være sammen med jer

Så holder vi en laaaaaang sommerferie og er tilbage
igen uge 33(sammen med skolestart.)

Oprykningsweekenden har i maaaaange år foregået i
Løjet skoven i ”rottehullet”, men den hytte har vi ikke
mere.
Fra i år begynder vi at holde oprykning på Urneborg, vi
er rigtig spændte på det, men vi er sikre på at det nok
skal blive lige så sjovt som det plejer.
(ps forskellen på disse 2 hytter er at der er rigtige
toiletter og rindende vand. Det er vi sikre på at mange
er glade for).
Der kommer seddel ud om dette i sommerferien, vær
søde at overholde tilmeldingsfristen lige efter ferien.
Vi skal på oprykningsweekenden sige farvel til 12 af jer
minier, da i nu skal til at gå i juniorafdelingen. (Husk at
det er om mandagen fra 17,00-19,00).

Tillykke med fødselsdagen til:
1/5
6/7
11/6
20/7
23/7
2/8
28/8

Maia
Jonna
Natalie
Anna
Freja S
Mille
Freja H

10 år
?????
10 år
10 år
10 år
9 år
10 år

Tillykke med årsstjernen til:
7/6
26/6
17/8
1/9
5/9

Jasmin
August
Emil
Vigdis
Naia

2 år
3 år
2 år
3 år
1 år

Onsdag d.29/5
Christiansædelejr
(der er ikke møde for dem der ikke skal med på denne)
Onsdag d. 5/6
Fri
Onsdag d. 12/6
Udendørsaktiviteter
Onsdag d. 19/6
Hold Lolland ren
Onsdag d. 26/6
Sidste gang inden ferien

Mange minihilsner Jonna, Vibeke, Helle og Anette
Ps husk af tjek vores nye hjemmeside ud. Der står en
masse spændende ting og der er en masse billeder.

Kender du Woop:
Woop er en app til smartphones, der er udviklet af spejderne
i Danmark - og de har gjort det ret godt.

Med Woop kan du lave sjove spejder- og familieløb i den
nærmeste skov, på spejdergrunden eller rundt i byen. Du kan
også more dig med de løb, som andre har lavet.
Du henter Woop i Appstore eller
Google Play. Den fylder ikke ret
meget. Når du installerer den, så
skal du oprette en profil. Du kan
bruge din facebook eller e-mail.
Når du har hentet Woop, så kan du
gå i gang. Du kan vælge enten Jagt
eller Bombe. Jagte er en slags
Quizløb. Bombe drejer sig om at
smide bomben over til hinanden.
Vi kigger her på Jagte.
Når du åbner Jagte, så kan du
vælge nærmeste og så er det bare

med at gå i gang. Et kort på
telefonen viser området. En pil
viser, hvor du skal gå hen. Når du
kommer i nærheden af en post, så
popper der et spørgsmål op. Det
kan bare være et spørgsmål, men
det kan også være et spørgsmål om
noget, der er fotograferet.
Ved hvert spørgsmål er der 3
svarmuligheder. Hvis du svarer
forkert, så skal du vente 15
sekunder, inden du kan prøve igen.
Det kan være meget stressende, når
konkurrencen kører. Når du har
svaret rigtigt, så kommer kortet
frem igen og pilen viser vej til
næste post. Sådan fortsætter du hele vejen rundt. Når du har
gennemført, så kan du se din
placering på et scoreboard.
Billederne viser eksempler fra et
løb lavet af Klaus (Kiks).

psssst – du kan også bruge Woop
til næste fødselsdag eller familie
hygge.

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

Hej Juniorer
Så kom vi frem til det sidste Spejderhagl i dette spejderår,
og vi ledere vil takke jer for de timer vi har delt siden august
2019.
Der har været en periode med få spejdere i Juniorafdelingen.
Dette lader heldigvis til at vende nu, og der kommer løbende
flere og flere indmeldelser.
Det er vi rigtig glade for! …. Og mon ikke juniorerne er det
også? For det må have været anstrengende at sørge for
underholdning til 5 ledere, når I ikke var mere end 7
spejdere.
Allerede nu kan I sætte kryds i kalenderen lørdag d. 31/8-19,
for der tager vi på oprykningsweekend til d. 1/9-19.
I år rykker mange juniorer op til Troppen, og vi håber de står
foran mange store oplevelser som tropsspejdere.
Der kommer tilmeldinger til turen efter sommerferien.

Fødselsdage i 2019:
Mira 11 år d. 18/6
Nicklas 12 år d. 18/6
Mads 12 år d. 28/7
Thilde 12 år d. 7/8
Vanessa 12 år d. 2/8
Marie 11 år d. 18/8
Vi ønsker Jer alle et stort tillykke med Jeres fødselsdage.

Årsstjerne i 2019:
Thilde 3 års stjerne d. 25/5
Lauritz 4 års stjerne d. 26/8
Mira 1 års stjerne d. 4/9

Program:
D. 20/5: Første hjælp
D. 27/5: 5 km baglæns gang
D. 3/6: Fotoløb + forældremøde til sommerlejr
D. 10/6: Pinse, så intet spejdermøde.
D. 17/6: Besnøring.
Mødet slutter kl. 18.30 pga. ledermøde.
D. 24/6: Pakke til sommerlejr og afslutning.

Sommerferie
D. 12/8: Bygge en bivuak.
D. 19/8: Forberede oprykningsweekend.
D. 26/8: Hold Lolland Ren + Bålmad.

D. 31/8 – 1/9: Oprykningsweekend.
D. 2/9: Lave aftaler + Øksebevis.
D. 9/9: Pioneer.
D. 16/9: Pioneer.
Der tages forbehold for, at vi kan være nødt til at ændre i
programmet.
Selvom det står i programmet, gentager vi lige at
spejdermødet d. 17/6 slutter kl. 18.30 pga. ledermøde.
Vi håber at alle juniorspejdere og deres familier får en
fantastisk sommer!

Mange juniorhilsner fra lederne.

Krøyers Gård 23 - 4900 Nakskov
Telefon: 54915500

Hej Tropsspejdere og forældre.
Som nogle af jer nok har bemærket er John fra mikro også
blevet leder hos troppen. Vi vil derfor sige velkommen til
ham.
Spejderne har også været ude at sælge lodsedler, som er gået
over al forventning. Nogle har solgt lidt mere end andre,
men sådan vil det altid være.
Nogle tropsspejdere var også på gruppetur ”middelaldertur”,
hvor de blev sæt sammen med nogle i de andre afdelinger.
De var på dag løb og natløb samt var de til taffel sammen
med dronningen.
Den 25-26/5 skal vi have tur i hytten, hvor vi også skal
deltage i Nakskov ved Havnen. Så vi håber at vi kan få
nogle nye spejdere. Den 25/5 skal vi sove ud, om det bliver
telt, bivuak eller bare ude under den åben himmel, kan vi
ikke siger noget om. Det er en overraskelse for alle. Men en
ting er helt sikker, vi skal smage snobrød med kanel.
Den 30/5 skal spejderne på kristianssæde tur, hvor de skal
på løb om aften. De vil møde de grønne pigespejdere. Håber
at det bliver en rigtig god tur med en masse oplevelser.

I uge 29 tager vi afsted på sommerlejr, og den skal foregå
over hos pionerene på Fyn. Lederne har været derover og se
området. På den tilmeldingsseddel spejderne har fået med
hjem, står der en dato for forældremøde. Håber at I forældre
kan komme denne dag. Der vil komme en lille reminder, når
vi nærmere os dagen.
Program.
25-26/5
29-30/5
15/6
25/6

Nakskov ved havnen
Kristianssæde tur
Mikro/minidag
Sidste dag inden
sommerferien
Sommerlejr
Første gang efter ferien
Oprykning

Uge 29 6/7-13/7
13/8
31/8-1/9

Fødselsdag
Frederik
Simon
John

16 år
13 år
???

11/6
13/6
12/8

6 år
2 år
5 år
9 år

19/6
21/8
19/9
24/9

Årsstjerner
Karoline
Ida
Simon
Frederik
Med tropshilsen
John og 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
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
Tlf: 26653875
Jonna Olsen, Hardenbergvej 18 ,4900
Tlf: 28428595
Anette Lund, Baldersvej 2 ,4900
Tlf: 23439687
Helle Petersen, Jødevej 37 ,4900

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
MINA 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
TA John Larsen, Tårsvej 83 ,4912

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
Tlf: 29271427

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

Deadline for næste spejderhagl:

12.september. 2019

