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WWW.NAKSKOVSPEJDERNE.DK

HUSK fejring af 100 fødselsdag

 for Nakskovspejderne. 
(se inde i bladet)

Tid til lejre og spejderhygge

Alle der har deltaget i hjemmespejd

 har fået dette mærke



 

 
Nakskovspejdernes 100 års fødselsdag. 

 

  

I januar 2021 rundede 
Nakskovspejderne et skarpt hjørne. 
Nakskovspejderne kunne fejre sin 
100 års fødselsdag. I normale tider 
ville det være blevet fejret med pomp og 
pragt, men vi har ikke normal tider. Covid-
19 har bestemt, at vi ikke kunne fejre 100 året i 
januar. 

Dette vil vi gerne tage revanche for og det planlægges 
at vi d. 15. august 2021 afholder fejring, hvor 
forældre og spejder inviteres til en hyggelig dag. 

Programmet for dagen vil blive udsendt i juni måned. 
Fejring er med forbehold for at Covid-19 
restriktionerne kan overholdes. 

På bestyrelsens vegne 

Formand 

Rune F. Nielsen 



 

 

Kasserer og revisor søges: 

 

Bestyrelsen søger afløsere for vores kasserer og revisor. 
Kasserer Inge-Lise Hansen 
har efter mange års tro 
arbejde for Nakskovspejder 
meddelt, at hun ønsker at 
stoppe og derfor har 
Nakskovspejderne brug for 
at finde en med nye kræfter 
som har lyst og mod på, at 
varetage denne opgave. 
Bestyrelsen vil gøre alt for at 

støtte op om den nye person som bliver kasserer. 

Ligeledes har vores revisor 
Majbrit D. Troelsen valgt at 
stoppe ved næste 
grupperådsmøde efter mange år 
på denne post. 

 

Bestyrelsen vil meget gerne byde 
velkommen til ny revisor og 
kasserer ved næste 
grupperådsmøde i 2022. Hvis du kunne overveje en af 
disse funktioner, er du meget velkommen til at 
kontakte formand Rune F. Nielsen på telefon 
30354818 eller mail spejderfollemand.dk 

  

På bestyrelsens vegne 

Formand 

Rune F. Nielsen   



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Så kom vi i gang igen efter en lang 
Corona pause. 
Vi har prøvet noget nyt i denne periode: 
Hjemmespejd 
Det var sjovt at prøve og godt, det kunne lade sig gøre. 
Mange af jer var rigtig gode til at løse opgaverne. Vi 
sluttede af med, I fik et fint mærke til jeres uniform. 
Lige pt. er vi i gang med at planlægge dette års 
sommerlejr som går til Urneborg på Nordlolland. 

Der skal 2o minier med på 
sommerlejr. Det skal nok blive 
hyggeligt og vi er sikre på det 
gode vejr er på vej til os. 

 
Hele gruppen arbejder pt. med projekt: ” Skralde-
safari” Minierne samlede omkring 9,5Kg skrald på bare 
en halv time på stierne omkring Enghytten. Vi har talt 
om hvor lang tid det enkelt skrald vil være om at forgå i 
naturen. Overraskede at en ispind (altså uden is) tager 
5 år om at forgå. Jo, der er mange mennesker, der skal 
lære at passe meget bedre på vores natur, og smide 
deres skrald i skraldespanden i stedet for direkte på 



 

jorden. Nu håber vi bare at I også husker det næste 
gang i skal af med noget skrald (ikk!) 

 
Vi er i øjeblikket 27 minier og 5 ledere med en så stor 
afdeling kan vi ikke være inde i Enghytten. Derfor er 
det vigtigt at I har tøj med til at være udenfor. På vores 
sidste møde var det storm- og regnvejr, og allerede 
efter en halv time var der mange af jer der frøs og var 
våde. Det er meget bedre at have meget tøj på, det er 
lettere at tage noget tøj af hvis du sveder! 
  

D. 28. april aflagde minierne deres 
spejderløfte, og rigtigt mange af jer 
fik en fin sølvmødeknap til 
uniformen. (Er den syet på ????) 
HUSK at melde afbud hvis I ikke 
kan komme til spejdermøde. Hvis I 
ikke melder afbud, mister i retten 
til en mødeknap næste år. 



 

 
 
Bestyrelsen for 
Nakskovspejderne har 
besluttet at alle spejdere i 
gruppen skal sælge mindst 
20 lodsedler hver. 
På et af vores ugentlige møder var vi ude at sælge 
lodsedler. Der solgte vi rigtigt mange lodsedler.  
Det betyder så, at hver minispejder ikke har fået så 
mange med hjem de skal sælge.  
Mange af minierne har allerede solgt deres andel! 
Det er rigtigt flot. 
  
TILLYKKE MED ÅRSSTJERNEN TIL: 
Clara   2 år 3. januar 
Alvilda  2 år 9. april 
Melissa  2 år 24. april 
Rasmus 2 år 25. april 
Vitus  2 år 25. april 
Filippa  2 år 25. april 
Ella  2 år 6. juni 
Maise  2 år 20. juni 
Karla  2 år 24. juni 
Mikkel  1 år 24. juni 
Aksel  2 år 25. juni 
STORT TILLYKKE TIL JER ALLE. 
 
 
Der er søreme også nogle, der har haft 
fødselsdag. 
 
Ella  9 år   4. januar 
Anna  10 år  11. januar 
Clara  9 år  21. januar 



 

Melissa  10 år  5. februar 
Alvilda  10 år  8. februar 
Felix  10 år  20. februar 
Joey  9 år  28. marts 
Freja  10 år  3. april 
Vitus  10 år  4. maj 
Filippa  10 år  4. maj 
Maise  10 år  10. maj 
Naya  10 år  10. juni 
Karla  10 år  22. juni 
 
OGSÅ ET STORT TILLYKKE TIL JER. 
 
Datoer til spejderkalenderen: 
 
26. maj  Spejdermøde på Lienlund. 
  Vi mødes og afslutter der. 
23. juni  Sidste møde inden sommerferien. 
 
Så er der sommerferie 
 
11. august Første møde efter sommerferien. 
28-28. august Oprykningsweekend. 
 
Når vi når efter d. 23. juni, ønsker vi alle spejdere og 
deres familier: 

 
En dejlig lang og solrig 
sommerferie.     
 
Med mini hilsen 
Rebecca, Jonna, Anette, 
Erik og Helle 
 

Der er dejligt på Hestehovedet 



  

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

          XL-BYG 

TRÆLASTKOMPAGNIET

Bygge- & Proffcenter

Rødbyvej 87, Nakskov



 

Hej mikroer 
 
Hvor er det skønt at kunne skrive et indlæg i Spejderhaglet 
igen, for det betyder at vi endelig er kommet i gang efter den 
lange nedlukning.  
 
På trods af nedlukningen, har vi ikke ”mistet” nogen 
mikroer, og det er vi rigtig glade for. Tværtimod har vi 
fordoblet antallet af mikroer og byder de nye spejdere 
velkommen.  
Der er stadig plads til flere mikroer, så hvis I kender nogen 
fra 0. eller 1. klasse, der kunne tænke sig at prøve 
spejderlivet, er de meget velkomne til enten at udfylde 
formularen på forsiden af vores hjemmeside, eller ringe til 
Henriette på tlf.: 2277 5266 
 
For at efterleve de restriktioner, der er fulgt i kølvandet på 
Covid 19, er vi udenfor hele tiden. Det har ikke givet 
problemer og mikroerne går til de forskellige opgaver med 
stort engagement.  
 
 
 
 



 

 
Nakskovspejderne tjener penge ved at være med i  
”Hold Lolland Ren” og mikroerne har derfor været i 
Lienlund for at samle skrald.  
Der blev fundet så mange cigaretskodder, at vi opgav at 
tælle dem.  
 

 
 
 
I øjeblikket venter vi på at vejret bliver så godt, at vi kan 
plante vores små blomsterspirer ud.  
 
Vores sommerlejr bliver holdt på Enghyttens grund. Det 
skyldes at vi ikke har haft mulighed for at gennemføre 
overnatninger i dette spejderår, så mikroerne har kunnet 
prøve det.  
Sommerlejren bliver fra  
fredag d. 25. juni til søndag d. 27. juni 2021. 
Vi håber alle kan deltage og giver mere information, samt 
tilmeldinger, med hjem efter spejdermødet d. 20/5-21. 



 

 

 

Tillykke med fødselsdagen til: 
 

Charlie, som fyldte 7 år d. 22/4-21 
 

Nicklas, som fylder 8 år d. 10/5-21 
 

Felix, som fylder 7 år d. 20/6-21 
 

Valdemar, som fylder 7 år d. 19/7-21 
 

 
 

Tillykke med både 1 års stjernen og 
mødeknappen til Rosa.  
 
 
 

Vi ønsker alle en god sommer 
 

 
 
 
 

Mange mikrohilsner fra Sandie og Henriette 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Så kom vi endelig i gang. Det er dejligt at vi kan ses og gøre vores spejderting 
igen. Stadig med hensyntagen til restriktioner. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi er i fuld sving med at lære spejderfærdigheder som f.eks. lave bål, 
knob/stik/besnøringer, pakke rygsæk og i det hele taget være klar til at kunne 
overnatte i al slags vejr. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Stort tillykke til jer.  
Vigdis  
Alex 
August 
Noah 
Simon 
Malte 
Freja S. 
Freja H. 
Szymon 
Filip 
 

✨Årsstjerner ✨ 
Freja S – 4 år 
Mikkel – 5 år 
Malte – 1 år 
Noah – 4 år 
August – 5 år 
Simon – 2 år 
Vigdis – 5 år 
 
 
I Kristi Himmelfartsferien skulle vi have været på Thurøbund-mus-lejre, men 
på pga. corona blev den aflyst. Derfor fandt vi på en alternativ tur - Maribo 
søen rundt. 
 
Vores sommerlejr bliver afholdt i juni den 25. til og den 30. Vi har ikke 
planlagt hvor turen gå hen, men det bliver ikke kedeligt, så husk datoen. Efter 
vores sommerlejr holder vi sommerferie fra spejdermøder og starter op igen 
den 9. aug. 
 
Oprykningsweekend 
Husk at sætte kryds i kalenderen den 28. og 29. aug. det bliver en hyggeligt 
dag/aften-weekend hvor vi skal sige velkommen ti de nye juniorer og sige 
farvel til de gamle juniorer som rykker op til troppen. 
 
 
 
Spejder-hilsen fra juniorlederne Chano, Christian og Karina 

 



 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
Hej Nambiqwarerne. 
Så er vi kommet endelig kommet i gang med spejderriet, 
Vi skal være uden for til alle vores møder pga. coronavirus. 
Håber snart den er væk. 
 
Vi skal arbejde med pionerarbejde. Vi har jo lavet et 
køkkenbord, men vi skal lige bygge noget mere, så I kan  
blive mere sikker på besnørring. 
I skal også prøve at etablere lejrplads selv, uden hjælp af 
os ledere. Vi har hold Lolland ren i august, hvor vi går ud 
og samler skrald. I får nærmer info. 
 
Vi er i troppen 5 spejder og 3 ledere, så vi vil også snakke 
med jer om, hvad I kunne tænke jer at arbejde med. 
 
Vi skal nok holde øje med, hvad de sker rundt omkring 
med hensyn til løb.  
 

        Kryds til kalenderen. 
 
Oprykningsweekend d. 28 0g 29 August. 
 

 
Så vil vi ønske jer og jeres forældre en god sommer, vi 
holder sommerferie fra d. 22/6. Starter d. 10/8-2021. 
 
Tropshilsen Martin, John og Charlotte. 
 
 
          
                                           



 

 
         

                                                                                                                                 
 

                             Fødselsdag. 
 
 Ida  d. 17/03  15 år. 
 Charlotte d. 17/03  ??? 
 Christine  d. 06/05  15 år. 
 Maja  d. 30/05  13 år. 
 Martin  d. 30/05  ??? 
 John  d. 12/08  ??? 
 Maria  d .18/08  13 år. 
 

    
      Årsstjerner. 
 
 Christine  d. 21/02  7 år. 
 Maria  d. 24/04  2 år. 
 Maja  d. 13/05  2 år. 
 Ida  d. 21/08  4 år. 
 

    Mødeknapper.   
 
 Oliver og Christine havde ikke nogen afbud. 
 

          Vi siger stort tillykke. 
 
 



UDVALG HOS NAKSKOVSPEJDERNE
Bestyrelsen

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

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

Henriette Olsen, Meltoftevej 14 ,4900 22775266Tlf: Grup.led 1

Steen Petersen, Jødevej 37 ,4900 23989687Tlf: Grup.led 2

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

Henriette Olsen, Meltoftevej 14 ,4900 22775266Tlf:GL 1
Steen Petersen, Jødevej 37 ,4900 23989687Tlf:GL 2

Mikro
Henriette Olsen, Meltoftevej 14 ,4900 22775266Tlf:MIKL
Sandie Tach Nielsen, Rolandsvej 31 ,4900 30227084Tlf:MIKA

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
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: 9. September. 2021

Enghytten tlf: 54921541  www.nakskovspejderne.dk

NAKSKOVSPEJDERNE tlf: 70261541

Engtoften 14, 4900 Nakskov


