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Hej alle mikroer!
På oprykningsweekenden blev alle de mikrospejdere, som er
startet i 2. klasse efter sommerferien, rykket op til
minispejderne. Vi takker for de mange gode timer vi har delt
med jer og vi ved, at I har mange gode spejderoplevelser at
se frem til som minier.
Efter oprykningsweekenden er der kommet nogle ændringer
hos lederne i mikroafdelingen, idet Charlotte og John er
flyttet til Troppen. Derfor er det fremover Vibeke, Martin og
Henriette, der er ledere i mikroafdelingen.
Mikroernes spejdermøder er flyttet til onsdag, og vi er glade
for at alle har haft mulighed for at flytte mødedagen.
Vi er kommet godt i gang med spejderåret og det er
fantastisk at opleve at alle mikroerne går til opgaverne med
krum hals og mod på at lære noget nyt. For at dette
fortsætter, har vi valgt at slutte møderne kl. 18.30, da mikrospejderne ellers bliver for trætte.

Så længe vejr og vind tillader det, er vi udenfor til møderne.
Det fordrer at spejderne har tøj med til dagens vejr, så ikke
de bliver våde og kolde…. For hvis man er begyndt at fryse,
bliver spejdermødet meget langt!
Vi siger tillykke til Rasmus, som fylder 7 år d. 20/9-19.
Program:
D. 18/9: Rygsækstafet, binde tørklæde.
D. 25/9: Spor med pinde og sten.
D. 2/10: Morse og koder.
D. 9/10: Fotosafari
D. 16/10: Efterårsferie, så intet spejdermøde.
D. 23/10: Tavle.
D. 30/10: Papmache.
D. 6/11: Papmache, knob og samarbejdsøvelser.
D. 13/11: Papmache og førstehjælp.
D. 20/11: Bålmad.
D. 27/11: Julehemmeligheder.

Mange mikrohilsner fra
Vibeke, Martin og Henriette

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

XL-BYG
TRÆLASTKOMPAGNIET

Bygge- & Proffcenter
Rødbyvej 87, Nakskov

Hej Minier.
Velkommen tilbage efter en dejlig 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
udenfor. Vores møder foregår udendørs.
HUSK vores juletræstur. Se nærmere i Spejderhaglet.

Program for sep. til nov.
11-9

Kniv/sav og små bøger

18-9

Kniv/sav små bøger

25-9

Forældremøde

27 til 28-9

”Ryste sammen” tur
(nærmere besked)

2-10

Knob

9-10

Naturvandring

16-10

Holder vi ferie

23-10

5 km tur

30-10

Vi kigger stjerner

6-11

Vi kigger stjerner

13-11

Førstehjælp

20-11

Førstehjælp

26-11

Svømmehal
Bemærk det er en tirsdag

30-11

Juletræstur og julebanko

4-12

Hemmeligheder

11-12

Hemmeligheder

18-12

Fælles afslutning med
Risengrød og pakkeleg

Fødselsdage:
2-8

Mille

9 år

19-8

Jessica

8 år

30-8

Aisha

9 år

15-10

Juliane

8 år

1-9

Vigdis

3 år

14-9

Juliane

2 år

Årsstjerner:

28-9

Sebastian

2 år

29-9

Mille

2 år

25-10

Felix

1 år

Vi ønsker alle et stort tillykke med fødselsdagen og
årsstjernen.

Stor minihilsen
Helle, Anette og Jonna

Ja, vi er meget tidlig på den, men for i nu allerede
reserverer datoen!
Vil vi igen arrangere.

LØRDAG d. 30. NOVEMBER 2019.
Som de forrige år skal vi mødes ved Enghytten.
Herfra drager vi i samlet flok ud for at finde familiens
flotteste juletræ. Har i en trailer, så vær rar at hægte den
bag på bilen, så vi kan få alle træerne med hjem. I kan
sagtens deltage også selvom i ikke har bil. Meld bare til,
når sedlerne bliver udsendt i
november måned, så prøver
vi at finde pladserne til jer.
Når alle har fældet det
flotteste træ, kører vi tilbage
til Enghytten, hvor der venter
lidt godt til munden.

Også i år spiller vi ”Jule- Bankospil”

Hej alle juniorer!
Vi er kommet godt i gang til spejdermøderne efter
oprykningsweekenden, hvor vi sendte 5 juniorer op til
Troppen.
I har givet os mange gode timer at tænke tilbage på, og det
takker vi for! Vi er sikre på, at I får mange gode og
spændende oplevelser som tropsspejdere.
Ved oprykningsweekenden rykkede 9 minispejdere op til
juniorafdelingen. Vi byder jer alle velkomne, og vi glæder
os til at lære jer at kende.
I perioder har det været svært, at have ledere nok til
juniormøderne, og vi er glade for at Karina startede som
leder efter oprykningsweekenden.
Årsstjerner:
2 års stjerne til:

Anna Stoffer d. 11/10-17

4 års stjerne til:

Freja Høyem d. 8/10-15

Stort tillykke til Jer begge!

Tillykke med 10 års fødselsdagen til:
Anna Stoffer d. 20/9-19
Emil Hovmand d. 4/11-19
Mikkel Bertelsen d. 1/11-19
Naia Holst d. 15/10-19

Program:
23/9: Pioneer.
30/9: Pioneer.
7/10: Bålmad.
14/10: Efterårsferie, så intet spejdermøde.
21/10: Kort og kompas.
28/10: Orienteringsløb.
4/11: Læder.
11/11: Læder.
18/11: Læder.
25/11: Julehemmeligheder.
Vi håber alle har mulighed for at komme til spejdermødet
d. 7/10-19, hvor vi holder åbent i vores tivoli.
Mange juniorhilsner fra
juniorlederne.

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

Hej Nambiqwarene.
Et stort velkommen til vores nyoprykkede
tropsspejdere, vi håber I får en rigtig god spejdertid
hos Nambiqwarene.

Vi kommer til at arbejde med kort læsning og kompas,
så vi kan finde vej. I er jo 7 super seje spejdere, som skal
med på natteløb 2019.
I kommer også til at morse med flag samt meget mere.
Husk nu at melde afbud, hvis I ikke kan komme til et
spejdermøde. Så vi ikke står og venter på jer.
Spejderhilsen
John og Charlotte.

Fødselsdage.
Karoline

15-11

16 år.

Kryds til kalenderen.
05-06/10 Natløb elverfolk og vætter.
02/11

En dags tur gratis.( mere info kommer)

09-10/11

Hogwarts Skole for magi og mystik.
( mere info kommer )

Kender du Open street map:
Det er en hjemmeside, som er drevet af frivillige rundt
omkring i verden. De er helt vilde med kort. Her i Danmark
sidder også mange kortnørder og konstant forbedrer
Openstreetmaps kort.

Det er ofte ganske små detaljer, som du kan finde på
Openstreetmap. Du kender det godt – du er på tur med

familien og skal bare finde et toilet i en fart. Så kan du kigge
på kortet og finde det nærmeste sted. Du kan også se borde
og bænke, legepladser, små stier osv.
Som spejder kan du også bruge Openstreetmap, når du skal
på tur. Det er jo lidt sjovere at gå på små stier end på store
veje. Du kan også bruge de mange detaljer til at lave sjove
spejderløb.

Se billeder fra oprykningsweekenden på hjemmesiden

UDVALG HOS NAKSKOVSPEJDERNE
Bestyrelsen
Formand

Kasserer
Gruppeleder

Leder.rep.
Leder.rep.

Civile

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

Tlf: 25473514
Tlf: 26189785
Tlf: 23989687
Tlf: 29271427
Tlf: 26653875
Tlf: 81278721

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 Henriette Hansen, Meltoftevej 14 ,4900
MIKA Martin Jensen, Stormarks Alle 22 ,4900
MIKA Vibeke Thomsen, Tornskadevej 597 ,4900
Mini
MINL Jonna Olsen, Hardenbergvej 18 ,4900
MINA Anette Lund, Baldersvej 2 ,4900
MINA Helle Petersen, Jødevej 37 ,4900
Junior
Henriette Hansen, Meltoftevej 14 ,4900
JL
Erik Jensen, Rosenvænget 8B St.Tv. ,4900
JA
Karina Langhoff, Vindøvej 36 ,4912
JA
Chano Rosenstand Petersen, Vejlegadebro 4 st.tv. ,4
JA
GH Henrik Brian Johansen, Branderslevvvej 84 ,4900
GH Dennis Nørholm Thef, Ahornsvej 16 ,4900
Troppen
John Larsen, Tårsvej 83 ,4912
TL
TA Charlotte M. Larsen, Tårsvej 83 ,4912

Tlf: 23989687

Tlf: 22775266
Tlf: 29913515
Tlf: 23744615
Tlf: 26653875
Tlf: 28428595
Tlf: 23439687

Tlf: 22775266
Tlf: 54928404
Tlf: 23233707
Tlf: 28775931
Tlf: 42737422
Tlf: 23746004
Tlf: 29271427
Tlf: 21488985

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

Deadline for næste spejderhagl:

21.november 2019

