
GLÆDELIG JUL SAMT ET GODT NYTÅR

49. årgang   December - Januar  2021

www.NAKSKOVSPEJDERNE.dkwww.NAKSKOVSPEJDERNE.dk



 
 

En status vedr. Corona situationen hos Nakskovspejderne. 
 
Hej spejdere og forældre. 
 
I disse Corona tider kan vi desværre ikke gennemføre afvikle 
vores møder og ture, som vi meget gerne vil. Det er ikke, som 
det plejer at være. 
Vi savner at komme på flere dagsture og afholde over-
natninger med spejderne. Det må vi desværre ikke pga. 
nuværende Corona regler. 
Desværre må vi jo heller ikke samles til vores årlige ”Jule-
træs-fældningstur”. 
Vi plejer jo også at afholde en fælles juleafslutning med alle 
afdelinger. Det har vi desværre ikke mulighed for pga. af 
forsamlingsforbuddet.  
Nu skal det hele jo heller ikke være så surt! Vi skal også se 
på det positive. Vi har hos Nakskovspejderne lavet mange 
tiltag for vi kan/må gennemføre vores ugentlige 
spejdermøder:  
 Vi har udskiftet vores stofhåndklæder med 

papirhåndklæder. 

 Der er sprit og sæbe til rådighed til alle møder. 

 Vi sørger for spejderne vasker hænder inden og efter 
spejdermøderne. 

 Vi har ensrettet færdslen i Enghytten med pile for at 
kunne holde afstand, når vi færdes på gangen. 

 Vi har bedt forældre om at respektere, der er adgang 
forbudt i Enghytten når spejdere skal hentes og 
afleveres. Aflevering og afhentning af spejdere foregår 
udendørs. 

 I nærmeste fremtid bliver der monteret berøringsfri 
blandingsbatterier ved håndvaskene, samt opsatte 
sæbedispensere. 

 Når der afholdes møder indendørs, bærer personer over 
21 år dvs. ledere ansigtsskærme. 
 



 

 

 Alle afdelinger er blevet opfordret til at afholde flest 
mulige møder udendørs. Derfor har vi ”tilbygget” 
Lærkehytten med en raftekonstruktion, for at det er en 
mulighed. Det er derfor VIGTIGT, at alle spejdere har tøj 
med til at være ude uanset vejret. 

 Vores ledermøder er begrænset til 10 personer. 

 Hvis der konstateret Corona smitte i jeres spejders 
omgang kreds er det selvfølgeligt VIGTIGT, at I også 
informerer Nakskovspejderne. 
Telefonnumre til bestyrelse og ledere findes på 
www.nakskovspejderne.dk 
 

Vi er glade for at det stadig er muligt at gennemføre vores 
ugentlige spejdermøder. Selvfølgelig efter de gældende 
regler.  
Vi håber, som resten af verden, at den nuværende Corona 
situation bliver meget bedre efter nytår, så vi igen kan være 
spejdere uden alle restriktionerne og have overnatninger og 
flerdages ture. Det glæder vi os meget til. 
I det nye år har Nakskovspejderne 100-år jubilæum. Det er i 
januar måned. Vi skal også have afviklet vores 
grupperådsmøde inden d. 1. marts. 2021. 
Hvordan disse arrangementer kommer til at blive afviklet ved 
vi ikke pt, men vi ser tiden an.  
 
VI ØNSKER ALLE SPEJDERE OG DERES 
FAMILIER: 
EN RIGTIG GLÆDELIG JUL SAMT ET GODT 

NYTÅR 
 

På bestyrelsen og ledernes 
vegne.  
Gruppeleder Steen   

 





 

Hej alle mikroer 
 
Nu er den sidste efterårsmåned snart forbi, og vinteren står 
for døren.  
Var verden som vanlig, ville vores møder trække mere og 
mere indendørs…….. det har risikoen for Coronasmitte bare 
sat en stopper for. Så vi fortsætter med at være udenfor alt 
det vi kan, så husk varmt overtrækstøj til alle møderne.  
 
I øjeblikket er vi i gang med en skattejagt, der afsluttes i 
Svinglen fredag d. 4. december 2020.  

 
Mikroerne får en tilmeldingsseddel med hjem, hvor der står 
mere om tidspunkter for start og slut.  
 
 
 

Vi håber at I, og 
jeres familier, 
får en rigtig 

glædelig jul og et 
godt nytår. 

 



 

 
Der bliver nogle gange i december måned, hvor mikroerne 
arbejder med julehemmeligheder, før vi slutter med fælles 
juleafslutning sammen med minierne d. 16. december 2020.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Når møderne kommer i gang efter juleferien,  
d. 6. januar 2021, arbejder vi videre med 
spejderfærdigheder. 

 
Årsstjerne:  
Tillykke til Rosa, som får sin 1 års stjerne d. 15. januar 
2021. 

 
Fødselsdage:  
Tillykke til Rosa, som fylder 7 år d. 30. november og  
tillykke til Sebastian, som fylder 8 år d. 19. december. 
 
Vi har 4 mikroer i afdelingen, og har bestemt plads til flere. 
Så kender I nogen fra 0. og 1. klasse, der har lyst til at prøve 
spejderlivet, er de meget velkomne.  
 
Mange mikrohilsner fra Sandie, Steen og Henriette 





 
 

Hej forældre til Nakskovspejdere. 
 
Vi vil opfordre jer bilister til at være MEGET 
opmærksomme, når I bringer og henter 
spejdere til møder i Enghytten. 
Her i efteråret og i vinteren er det selvfølgelig 

meget mørkt og Engtoften er ikke så godt oplyst og der er ofte 
mange biler, når spejderne sættes af og hentes. 
 
Så: 
KØRT LANGSOMT OG VÆR MEGET OPMÆRKSOM PÅ 
SPEJDERE KAN GÅ UD/CYKLE UD IMELLEM 
PARKEREDE BILER ELLER BILER, SOM KUN ER 
STANDSET FOR AT AFLEVERE/HENTE SPEJDERE. 
 
Lær jeres spejdere at være opmærksomme på bilerne, der er 
standset eller parkeret. 
Ind imellem er spejderne kun fokuseret på at deltage i 
spejdermødet (det er jo også dejligt) men det må ikke gå ud 
over sikkerheden.  
Ledernes biler bliver parkeret i gården, således der er så 
megen plads som mulig på Engtoften til forældre biler. 
Parkering på Engtoften skal foregå efter færdselslovens 
regler. Dvs. der må IKKE parkeres så der IKKE kan komme 
andre biler imellem de standsede eller parkerede biler. Der 
må altså IKKE parkeres over for en anden bil, som holder 
stille. 
Vi vil gerne henstille at overstående overholdes, 
således trafikken med spejdere til og fra 
spejdermøder kan foregå helt sikkert. 
 
Samtidig vil vi bede jer forældre om at kontrollere lyset og 
reflekser på jeres børns cykler! 
Er lyset/reflekser i orden? Hvis ikke så få lyset/reflekserne 
fikset. Det er jeres børns sikkerhed, der er på spil. 
 
På Nakskovspejdernes vegne.   Gruppeleder Steen P. 



 

 
Hej Minier 
 
 
Så er der lidt nyt fra spejder igen. 
Alle vores planer med det program vi havde lavet er 
desværre ikke muligt at udføre pga. corona. 
Men vi må da heldigvis stadig gå til spejder. Vi har fået 
lavet noget overdækning udenfor, så vi kan holde alle 
vores møder udenfor. Vi skal stadig lave en masse 
spændende ting. Det er vigtigt at du har varmt tøj hver 
gang. 
 
Tillykke med fødselsdagen til: 
 
 
30/11  Mikkel  9 år 
4/12  Aksel  8 år 
14/12  Jeremy  10 år  
4/1  Ella  8 år 
11/1  Anna  10 år 
21/1  Clara  9 år 
5/2  Melissa  10 år 
8/2  Alvilda  10 år 
20/2  Felix  10 år 
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Tillykke med årsstjernen til: 
 
3/1  Clara  2 år 
1/2  Aisha  2 år 
 
Inden vi ser os om er det jo december og jul. Du 
glæder dig helt sikkert.  
 
Sidste onsdag inden ferien 16/12 holder vi afslutning 
med risengrød og nogle spændende lege. 
 
Husk at melde afbud, hvis du ikke kommer, så vi ikke 

står og venter på dig �� 
 
Vi ønsker jer alle en rigtig dejlig jul og et godt nytår. 
 
Vi starter op i januar onsdag 6/1. 
 
 
Mange minihilsner fra: 
 
 
Jonna, Helle, Erik, Rebekka og Anette 
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Føldelsdags hilsen til 

Mikkel 01/11-2020 � 

Vigdis 22/12-2021 � 

 

⭐⭐⭐3 Årsstjerne til  

Freja Huusom Soelmark 22/02-2021  

 

En lille opdatering fra Juniorgruppen. 

Vi er jo alle præget af COVID 19, hvilket gør ting lidt mere besværlige med hele tiden at tænke 
hygiejne og afstand. 
Vi er dog i øjeblikket i gang med at tage bronzemærket i Natur Tjek. Det er spændende og 
interesserer de fleste og især nu, hvor vi kun eller næsten kun er ude. 

Ind i mellem har vi også talt om ”tov”. Tovets opbygning og hvad tovet kan bruges til. Der er 
blevet øvet i splejsninger og øvet knob og stik. 

Som noget nyt har vi delt juniorerne op i 3 patruljer. En af opgaverne var at hver patrulje skulle 
finde et spil som de andre patruljer skulle udfordres i – det gav anledning til meget sjov. 

Sidst i november tog vi i Svinglen. Opgaven her var at finde lag i skovbunden. Med lag menes der 
den udvikling der sker fra f.eks. et blad som falder af træet til det helt er formuldet. I det øverste 
lag er bladet nemt at genkende, men allerede i lag 2 og 3 kan det være sværere da formuldningen 
sker hurtigt. 

Fra juniorgruppen ønskes alle en glædelig Jul og et godt Nytår. 

 

 

Hilsen Junior Lederne 



  

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

          XL-BYG 

TRÆLASTKOMPAGNIET

Bygge- & Proffcenter

Rødbyvej 87, Nakskov



 

 
 
 
 
 
 
 
 
Hej Nambiqwarerne. 
 
 
Så nærmer juleferien sig snart og vi har arbejdet, en del 
med forskellige spejderopgaver. 
 
Vi skal også sige farvel til Karoline, som er rykket op som 
senior. Vi håber du har haft en masse gode oplevelser her 
hos os i troppen. 
 
Vi må håbe på i det nye år, at vi kan komme denne her 
corona virus til livs. Så vi kan komme på ture og 
overnatte. 
 
Vi holder vores sidste spejdermøde sammen med 
juniorerne tirsdag den 16/12, kl. 17.00 til 19.30. Der kommer 
en seddel med hjem. 
 
 
 
          

                                              
 
 
 
 



 

 
 
           

                                                                                                                                 
 
 
 

                             Fødselsdag. 
 
 D. 20/01 – 21 Benjamin 15 år. 
 

   Vi siger tillykke. 
 
 
 
 
Vi vil ønske jer alle en glædelig jul samt et godt 
nytår. 
 
Spejder hilsen Martin, John Og Charlotte. 
 
Husk at vi starter op til spejder tirsdag d. 
05/01 – 2021. Vi ses. 
 



 

 
 
Rigtig glædelig jul…… 
 

 
Og godt nytår 



 

 

 
 

Hej Sirius. 
 
Jubbiiii, siden vi skrev sidste indlæg i Spejderhaglet, har vi haft en 
overvældende fremgang. Karoline er rykket op til os, så 2 er blevet 
til 3. Det er rigtigt dejligt og stort velkommen til Karoline.  

 
 
 
 
 

For tiden er vi i gang med det store projekt at male vores klanrum. 
Det er en større omgang med det hele. Rummet bliver indigoblåt 
med gule stjerner med selvlysende maling. Der kommer mange 
stjernebilleder. Der er selvfølgelig nogen, som har udtrykt skepsis 
over farvevalget, men vent bare. Det skal nok blive flot.  



 

 
Vi lærer også en masse om stjernebilleder, 
og andre afdelinger er naturligvis 
velkommen, til at se rummet, når det 
bliver færdigt. Man kan måske lære lidt 
om stjernebillederne.  
 
I det nye år vil vi begynde at tage nogle 
seniormærker. Vi har endnu ikke lagt os 
fast på, hvilke mærker vi vil tage, men der 
er flere spændende valgmuligheder. 
 

Og som resten af verden, så glæder vi os bare til det der 
coronahalløj er overstået, så vi kan komme på ture og afholde kolle 
kolle i Enghytten - vi skal bo og leve sammen i en uge. 
 
 
Til sidst vil vi ønske alle 
mennesker i hele verden en 
rigtig glædelig jul og et godt 
nytår  
 
 
Med stor spejderhilsen 
 
Marie, Karoline og Frederik 



UDVALG HOS NAKSKOVSPEJDERNE
Bestyrelsen

Rune Follemand Nielsen, Rosnæsvej 45 ,4900 25473514Tlf: Formand

Ingelise Lund Hansen, Tårsvej 4 ,4900 26189785Tlf: Kasserer

Steen Petersen, Jødevej 37 ,4900 23989687Tlf: Gruppeleder

John Larsen, Tårsvej 83 ,4912 29271427Tlf: Leder.rep.

Jonna Olsen, Hardenbergvej 18 ,4900 26653875Tlf: Leder.rep.

Klaus Bek Nielsen, Rolandsvej 13 ,4900 81278721Tlf: Civile

Voksen udvalg
Chano Rosenstand Petersen, Vejlegadebro 4 st.tv. 28775931Tlf: JA

Jonna Olsen, Hardenbergvej 18 ,4900 26653875Tlf: MINL

Anette Lund, Baldersvej 2 ,4900 28428595Tlf: MINA

Helle Petersen, Jødevej 37 ,4900 23439687Tlf: MINA

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



LEDERE HOS NAKSKOVSPEJDERNE
Gruppeleder

Steen Petersen, Jødevej 37 ,4900 23989687Tlf:GL

Mikro
Henriette Olsen, Meltoftevej 14 ,4900 22775266Tlf:MIKL

Mini
Jonna Olsen, Hardenbergvej 18 ,4900 26653875Tlf:MINL
Erik Jensen, Rosenvænget 8B St.Tv. ,4900 54928404Tlf:MINA
Anette Lund, Baldersvej 2 ,4900 28428595Tlf:MINA
Helle Petersen, Jødevej 37 ,4900 23439687Tlf:MINA
Birthe Rebecca Skinder Kølle Petersen, Nakskovvej 60193429Tlf:MINA

Junior
Karina Langhoff, Vindøvej 36 ,4912 23233707Tlf:JL
Henrik Brian Johansen, Branderslevvvej 84 ,4900 42737422Tlf:JA
Christian Gundersen, Østre Alle 15 ,4900 22967477Tlf:JA
Chano Rosenstand Petersen, Vejlegadebro 4 st.tv. ,4 28775931Tlf:JA
Dennis Nørholm Thef, Ahornsvej 16 ,4900 23746004Tlf:JA

Troppen
John Larsen, Tårsvej 83 ,4912 29271427Tlf:TL
Martin Jensen, Stormarks Alle 22 ,4900 29913515Tlf:TA
Charlotte M. Larsen, Tårsvej 83 ,4912 21488985Tlf:TA

Senior
Marie Bek Nielsen, Rolandsvej 13 ,4900 27159125Tlf:KL
Frederik Zimmer Simonsen, Sødgræs 18 ,4900 29876121Tlf:KA

Deadline for næste spejderhagl: 21. Januar 2021

Enghytten tlf: 54921541  www.nakskovspejderne.dk

NAKSKOVSPEJDERNE tlf: 70261541

Engtoften 14, 4900 Nakskov


