WWW.NAKSKOVSPEJDERNE.DK

49. årgang sept. - nov. 2020

Se billeder fra oprykning under corona
på www.nakskovspejderne.dk

Hej spejdere og spejderforældre.
Regntøj:
Regntøj er altid ”et must”, når vi skal på spejderture. Det kan
være nok så fint vejr, når vi tager hjemmefra, men vejret kan
hurtigt skifte til rigtigt dårligt vejr.
Vi så desværre på vores Oprykningsweekend, at der var flere af spejderne, der
ikke havde regntøj med. Det synes vi, er
rigtigt synd for de spejdere,
som kan ende med at fryse,
få en dårlig oplevelse og
være ked af det
Regntøj har også den fordel, at det kan
fungere som ”windbreaker”.
Så forældre: Vær venlig at sørge for regntøj
til jeres spejder. Det behøver bestemt ikke at
være noget dyrt regntøj, bare det er tæt. Det
skal selvfølgelig være mærket med navn.
Bestik / spise grej:
Der var desværre også flere spejdere, som ikke havde noget
spisegrej med på turen.
En bestikpose består af: En dyb, en flad
tallerken, kniv, gaffel, ske, måske en ”spork”,
et krus, måske en ”muk”, viskestykke alt
sammen i en stofpose af en eller anden slags.
(ikke i en plastikpose, da de går i stykker).
Det er måske jeres spejder, der står og
mangler spisegrej og bliver ked af det.

Alt spisegrej skal være mærket med
initialer eller navn og ikke kun en rød eller
grøn plet eller andet som ”kun” jeres
spejder kender. Det er ofte der vaskes op
samlet, så er det svært for andre at kende
jeres spejders bestik.
Alt skal mærkes:
Foruden regntøj, bestik m.m. skal alt andet også mærkes. Det
gør det meget, meget lettere at være på tur. Hvis jeres
spejder skulle ”glemme” noget på en tur, er det også meget
lettere at finde de ”glemte” ting, når vi kommer hjem.
Vi som ledere, skriver altid på tilmeldingssedlen, hvad der
skal medbringes på turen. Hvis I som spejder eller forældre er
i tvivl? Så spørg i spejdernes afdeling.

Ovenstående kan måske lyde lidt
hårdt, men det er bare for at gøre
spejderturene meget lettere at
gennemføre og sjovere både for
spejdere og ledere. Det er rigtigt
synd for jeres spejder at stå og
mangle grej på turen.

Der er rigtigt mange spejdere og forældre som
har styr på ovenstående, vi skal bare lige have
de sidste med. Det kunne være rigtigt dejligt
for alle.
Med Blå spejderhilsen
Lederne hos Nakskovspejderne

HUSK: ALT MÆRKET MED NAVN

Hej Mikroer
Ved oprykningsweekenden i Urneborg sendte vi seks
mikroer videre til mini-afdelingen. Derfor er vi i øjeblikket
ikke ret mange mikrospejdere tilbage, men så er der rigtig
god mulighed for at nye mikrospejdere kan begynde i en
tryg lille afdeling.
Selvom vi ikke er så mange endnu, så skal det ikke afholde
os fra at lave nogle sjove og spændende ting til møderne.
I løbet af efteråret skal vi arbejde med flere mærker, der
giver mulighed for at lære om både orientering, bålregler,
nattehimlen, sanseindtryk og almindelig omgang med andre
mennesker. Derudover vil vi arbejde med de muligheder
efteråret giver, for aktiviteter med materialer fra naturen.

Når vi kommer til midt i november måned, begynder vi så
småt at fremstille hemmeligheder til juleaften.

Ved alle møder må man forvente,
at vi er udenfor noget af tiden
medmindre vejret gør det helt
umuligt. Så for at holde varmen
under møderne, er det nødvendigt
at mikrospejderne har overtrækstøj
med hver gang.

Vi har et stort tillykke til Clara, som har gjort sig fortjent til
en mødeknap.

Mange hilsner fra Mikrolederne

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

XL-BYG
TRÆLASTKOMPAGNIET

Bygge- & Proffcenter
Rødbyvej 87, Nakskov

Hej Minier
Så kom vi endelig i gang med spejderlivet igen
Rigtigt dejligt at der er så mange der vil være
minispejder. Det gør også at vi pt. ikke kan have plads
til flere.
Vi vil byde velkommen til de mikroer, der er rykket op
og blevet minier, og til alle de minier, som er begyndt
efter sommerferien. Vi har lavet et program så i kan
følge med i hvad vi laver.
Husk at I altid skal have tøj på efter vejret. Når vi
kommer lidt længere hen er der plads i vores skab til
indesko.
Vi holder ikke en overnatning her i efteråret, men
prøver om vi kan lave en lørdag, hvor vi kan være i
spejderhytten en hel dag, nærmere info omkring dette:

Tillykke med fødselsdagen til:
11/8
Liva
11/8
Vera
14/8
Lucas
16/8
Jonathan
19/8
Jessica
30/8
Aisha
20/9
Rasmus
15/10
Juliane
30/11
Mikkel
4/12
Aksel
5/12
Anni
14/12
Jeremy

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

Tillykke med årsstjernen til:
16/8
16/8
2/9
4/9
4/9
6/9
14/9
17/9
19/9
25/9
25/10

Jeremy
Anna
Jessica
Liva
Vera
Jonathan
Juliane
Amalie
Freja
Lucas
Felix

1 år
1 år
1 år
1 år
1 år
2 år
3 år
1 år
1 år
1 år
2 år

Program for minierne:
16/9
23/9
30/9
7/10
14/10
21/10
28/10
4/11
11/11
18/11
25/11
28/11
2/12
9/12
16/12
23/12
30/12

Natur
Natur
Praksis
5 km
Ferie
Takle
Førstehjælp
Førstehjælp
Lave instrumenter
Stjerner
Hemmeligheder
Juletræstur
Nærmere info
Hemmeligheder
Hemmeligheder
Juleafslutning Nærmere info
Juleferie
Juleferie

Husk at melde afbud hvis du ikke kommer, så vi ikke
står og venter på dig
Vi glæder os rigtigt meget til alle de spændende ting vi
skal lave sammen med jer:
Mange minihilsner fra:
Jonna, Helle, Erik, Rebekka og Anette

Kære Junior og forælder.
Allerførst, velkommen til Vigdís og Simon
som er rykket op til Junior fra mini.
Uddeling af Års-⭐’er til:
Mikkel en 4.års-⭐, Noah en 3. års-⭐, August en 4. års-⭐
Fødselsdagshilsen til jer spejdere der har haft fødselsdag:
Malte, Freja H., Filip, Szymon og Freja A.
også lige et lille spejderråb jaki jaki jaki.

Inden vi gik på en velfortjent sommerferie.
I en corona-tid og en forlængelse
af et spejdermøde, have vi lige
en overnatning ⛺på vores grund
ved hytten. Der blev spist, lavet
aftenløb hvor ledernes mobiltelefoner døde, fordi vi skulle
bruge en APP (længe leve
teknologien
). Der blev
hygget med bål om aftenen og til
morgenmad lavede vi scrambled æg med tilbehør, mums.
⛺⛺⛺⛺⛺⛺⛺⛺⛺⛺⛺
Skovkirken ved Karlelunden

Skovkirken skulle have en klokkestabel og i den
anledning var Troppen blev spurgt om at lave en
sådan. Flere juniorer
hjalp til, og vi havde
en hyggelig dag med
overnatning i skoven
samt deltagelse i
søndagens gudstjeneste.

Vi har efterfølgende fået stor ros til for vores arbejde og vores glade
humør.
Cykeltur til
Urneborg,
opryknings
weekend.

På vores opryknings-weekend blev der også
uddelt mødeknapper til spejderne:
August, Freja A., Freja H., Mikkel og Noah
Godt gået.

Ved spejdermøderne arbejder vi nu på at genopfriske og for nye
spejdere tage kniv, sav og øksemærke. Derudover er vi ved at tage
bronze- naturtjek mærke.

Hej Nambiqwarene.
Så fik vi overstået oprykningsweekenden, og vi vil sige
velkommen til Maja, Maria og Oliver håber I får en masse
gode oplevelser her i troppen hos os.
Så har vi måtte sige farvel til Frederik, Marie og Rasmus.
Da de er blevet lidt for gamle til at være i troppen, men
de er her stadig bare som Senior/Klan. Hvor de så vil lave
noget for os. Måske et løb til jer tropspejdere.
Vi har jo også været ude i skovkirken og lavet en
klokkestabel i kulsø, sammen med juniorerne. Det var
rigtig hyggeligt.
Fik ikke rigtig lavet alt det vi gerne vil pga. denne corona.
Dog forsætter vi med førstehjælp, så vi kan få det mærke.
Her vil vi få besøg af en fra Lolland-Falster Brandvæsen,
som kan lære os hjerte-lunge-redning samt en
sygeplejerske, som kan fortælle, hvilke faresignaler der er
ved kulilteforgiftning og kulde-varme påvirkning.
Dem, som ikke har øksebevis, skal vi lige have
gennemgået.
Vi vil se på, hvad efteråret ellers vil byde på med hensyn til
turer vi skal ud på eller vi selv planlægger.
Tropshilsen Martin, John og Charlotte.

Kryds til kalenderen.
D. 03/10
D.07/11

”NATHEJK” i dagslys.
Humleløbet (nærmer info)

Fødselsdage.
Oliver
Karoline
Lauritz

11/11
15/11
7/12

12 år
17 år
14 år

Årsstjerne.
Oliver
Benjamin
Simon

16/9
17/9
19/9

1 år
1 år
7 år

Hej Sirius.
Nu er der endelig startet en Sirius klan efter 3 år.
Vi har en masse energi, og vi er klar på de
udfordringer det giver. Vi tager det stille og roligt
til at begynde med. Vi har mange ideer som fx at
istandsætte vores klanrum.
Vi vil også træne vores spejderfærdigheder, så vi
bliver helt skarpe på dem. Vi glæder os til at blive
en selvstændig klan, men vi kommer selvfølgelig til
at hjælpe troppen.
Vi vil gerne takke troppen for 5 gode år. Og tak til John, Charlotte
og Martin for at være nogle rigtig gode ledere med masser af
humor, og en meget energi.
Vi er glade for at troppen vil støtte os, og hjælpe os med at starte
vores nye eventyr.
Ps. Vi bliver ikke en kaffe/te klub - vi bliver mere en kakao klub
Spejderhilsen
Marie og Frederik

.

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
Kontakt Steen vedr. mikro, ,
GL
MIKL Henriette Olsen, Meltoftevej 14 ,4900
Mini
MINL Jonna Olsen, Hardenbergvej 18 ,4900
MINA Erik Jensen, Rosenvænget 8B St.Tv. ,4900
MINA Anette Lund, Baldersvej 2 ,4900
MINA Helle Petersen, Jødevej 37 ,4900
Junior
Karina Langhoff, Vindøvej 36 ,4912
JL
Chano Rosenstand Petersen, Vejlegadebro 4 st.tv. ,4
JA
GH Henrik Brian Johansen, Branderslevvvej 84 ,4900
GH Christian Gundersen, Østre Alle 15 ,4900
GH Dennis Nørholm Thef, Ahornsvej 16 ,4900
Troppen
John Larsen, Tårsvej 83 ,4912
TL
TA Martin Jensen, Stormarks Alle 22 ,4900
TA Charlotte M. Larsen, Tårsvej 83 ,4912

Tlf: 23989687
Tlf: 23989687
Tlf: 22775266
Tlf: 26653875
Tlf: 54928404
Tlf: 28428595
Tlf: 23439687
Tlf: 23233707
Tlf: 28775931
Tlf: 42737422
Tlf: 22967477
Tlf: 23746004
Tlf: 29271427
Tlf: 29913515
Tlf: 21488985

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

Deadline for næste spejderhagl:

19.November. 2020

