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Velkommen 
Vi skal hermed byde dig VELKOMMEN hos NAKSKOVSPEJDERNE. 

 
Vi håber, du må få rigtig mange gode spejderår med masser af gode 

spejderoplevelser og være med til at præge gruppens udvikling de 

næste mange år. 

Vi vil med denne folder fortælle dig lidt om vores gruppes traditioner, 

afdelinger, og vores arrangementer året igennem. 

Selvfølgelig kan det være svært at overskue det hele på en gang, men 

du er altid velkommen til at spørge i din afdeling, hvis du skulle være i 

tvivl om noget. 

 

Vi ønsker dig endnu engang:  

 

 

 

 

 

Hos NAKSKOVSPEJDERNE 
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Til nye spejdere og deres forældre 
Du er nu blevet meldt ind, og har fået et tørklæde, en sangbog,  en 

Hej bog, og en t-shirt udleveret. Der skal skrives navn i det hele.  Du 

får også udleveret en masse spejder-mærker, som skal sys på 

uniformen, hvis du har en. (Mikro mørkeblå 

 t-shirt). På tegningen kan du se hvor mærkerne skal sidde. 

Kontingent 
Der opkræves kontingent 3 gange årligt. Kontingentet kan betales via 

PBS.  

Vores uniform 
Vi har mørkeblå uniform, og den skal være så stor, at 

du kan have varmt tøj inden under. Det røde 

tørklæde er gruppen’s 

kendemærke, så det har vi 

altid på. Om sommeren 

bruger vi en blå t-shirt, og selvfølgelig 

tørklædet. Vi bruger lange eller korte 

bukser alt efter årstiden. Helst blå men 

sorte kan dog bruges. Ved visse 

arrangementer kan der være brugt 

ordvalget: Reglementeret uniform, det 

betyder uniform+tørklæde lange eller 

korte bukser. Alle spejderting incl. 

Uniformer kan købes i Spejdersport Butikkerne. Hvis du er 

medlem hos Spejdersport kan du opnå 15% 

rabat. Det er gratis at melde sig ind. 

Du kan melde dig ind på følgende link:  

https://www.spejdersport.dk/kundeklub 

 

https://www.spejdersport.dk/kundeklub
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Ugentlige møder 
Til vore ugentlige møder skal du have følgende med: 

- hjemmesko eller tykke sokker 

- altid praktisk tøj, som tåler at blive brugt 

 (ingen kjoler eller fine nye bukser) 

- fornuftigt overtøj/fodtøj efter årstid og vejr – 

Husk vanter og tørklæde og under regnjakken hører en varm 

striktrøje. 

 

 

SELVFØLGELIG SKAL 

DU ALTID HAVE 

SPEJDERLOMMEN I 

ORDEN  

 

Når der er skoleferie 

(efterårs, jule, vinter, påske, sommerferie) er der ingen ugentlige 

spejdermøder. 

Spejdermetoden 
Nakskovpspejderne, som hører under Det Danske Spejderkorps, 

som p.t. har 28.000 medlemmer fordelt i divisioner, og grupper landet 

over. For at alle grupper skal have et fælles program at arbejde efter 

har korpset vedtaget Spejdermetoden. 

Den er formuleret således i spejderhåndbogen: 

Spejdermetoden er et sammenhængende og fremadskridende 

program, der giver den enkelte spejder mulighed for personlig 

udvikling i overensstemmelse med DDS' formål og principper. 

 

Spejdermetoden består af otte elementer: 

- Oplevelser 

- Learning by doing 

- Patruljeliv 

- Friluftsliv 

- Værdier 
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- Medbestemmelse og ansvarlighed 

- Aktiviteter og færdigheder 

- Samfundsliv 

Lidt historie 
Den allerførste pigetrop i Nakskov blev startet i slutningen af 1921 

med Fru konsul Wiingaard som tropsfører. En stor hjælp og støtte fik 

pigerne af Carl Schillerup, om havde startet 1. Nakskov drengetrop 

12 jan. 1921. Carl havde forinden været spejder 10 år i Øbro trop i 

København. I løbet af meget kort tid var pigetroppens medlemstal 

oppe på 30. I 1922 deltog 4 patruljeførere på kursus på 

Brahetrolleborg slot. Kurset foregik mest i køkkenet. Sådan var det jo 

dengang. Efter nogle år gled pigetroppen lige så stille ud. Ingen ved 

rigtigt hvorfor, en ny pigetrop så dagens lys den 23 november 1932. 

Takket være fru arkitekt Ørnsholt, som lagde et stort arbejde i 

pigetroppen og pigernes aktiviteter.  

Den første sommerlejr- sommeren 1933 forgik ved 

Maglehøj, hvor ca. 10 piger deltog. (Var det mon dén 

lejr hvor drengetroppen lå i nærheden og i nattens 

mulm og mørke hev pigernes teltpløkke op – og hvor 

pigerne næste morgen bandt ophavsmanden ( Ernst Kr.) 

til flagstangen ! 

Forældre 
Vi har mange arrangementer og ture i årets løb, og spejderlederne 

har faktisk travlt med at lave spejderarbejde. Det er derfor 

nødvendigt, at vi har en masse aktive forældre, som vil hjælpe til 

med det mere praktiske arbejde og med at tjene penge til gruppen.  

Pengene bruges blandt andet til de forskellige ture og lejre. Desuden 

kommer spejderne på kursus, og der skal også bruges penge til nyt 

grej og til vedligeholdelse af vores hytter. 

Som forældre kan man melde sig til vores udvalg, og man vil så en 

gang imellem blive spurgt, om man kan hjælpe med forskellige 

opgaver. Det kunne f.eks. være oprydning på spejdergrunden, fælde 

og hente rafter eller noget vedligeholdelsesarbejde på en 
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spejderhytte. Vi er altid flere om opgaverne, og vi plejer at have det 

sjovt sammen.  

Afdelingerne hos NAKSKOVSPEJDERNE 

Mikrober ( 0-6 år) 

Da vi ikke har ledere til at have mikrober eller, ”familiespejd” har 

vi desværre ikke sådan en afdeling mere. Skulle der være forældre 

der har lyst til at starte en mikrobe afdeling; så kontakt 

gruppelederen for at høre nærmere 

Mikroerne ( 6-8 år) 0-1 klasse 

Hos mikroerne starter man med at vende sig til hele 

spejdersystemet. Hos mikroerne begynder man at 

lære, hvordan man opfører sig som spejder. Når man 

er på tur sover man i fælles telt eller i hytte. 

(Mikroernes farve er blå) Hos mikroerne er der ikke 

uniformspligt, men vi ser gerne, at man møder op i en 

blå trøje eller lign. 

Vi forventer, at mikroerne bliver bragt og hentet af voksne. 

Minierne ( 8-10år) 2-3 klasse 

Hos minierne fortsætter man at lære om 

hele spejdersystemet. 

I miniafdelingen tager man f.eks. knivbevis. 

Verdenshjørner besnøringer, hører til 

miniafdelingens arbejdsstof. (Miniernes 

farver er rød) Når minierne er på tur sover 

man enten i hytte eller patruljetelte. Hos 

minierne er der uniformspligt.  

Vi forventer, at minierne bliver bragt og hentet af voksne. 
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Juniorene (10-12 år) 4-5 klasse 

Hos juniorerne fortsættes videre med 

spejdersystemet. I juniorafdelingen 

fortsættes med at tage duelighedstegn, 

bl.a. øksebevis. (Juniorenes farven er 

orange) Når juniorene er på tur soves der i 

hytte, patruljetelt eller bivuak. Hos 

juniorene er der uniformspligt. 

Troppen, Storspejder ( 12-16 år) 6-9 klasse 

Troppen hos NAKSKOVSPEJDERNE hedder Nambiqwarene. I troppen 

arbejder man 95% af tiden i patruljer dvs. 6-8 spejdere. Patruljerne 

styres af en patruljeleder og en patruljeassistent. I troppen er der 

mulighed for at afprøve alle de skøre idéer, man har fået i tidens løb. 

I troppen tager patruljerne 

på tur alene, uden 

voksenledelse. Der er også 

fælles ture for hele 

troppen. Når troppen er på 

tur overnattes der i patruljetelt, hytte, høloft, bivuak, fælles telt, ja 

mulighederne er mange. (Troppens farve er grøn) Der er uniformspligt 

i troppen. 

Seniorer (17-23 år) 

P.t. har vi 1 klan. Den hedder Sirius. 

Klanen er de ældste spejdere i gruppen. Klanerne har ingen 

”voksenledelse”, de klarer det hele selv. Klaner arbejder fortrinsvis 

med projekter f.eks. indgangportaler, arrangerer turer for troppen, 

og hjælper resten af gruppen i forbindelse med større 

arrangementer. (Seniorers farve er gul.) 
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Lederne (23-??? År) 

Lederne er dem der planlægger og arrangerer, 

turer for deres afdelinger. Lederne sørger for og 

har ansvaret for, at DDS’s principprogram 

(spejdermetoden) bliver overholdt.  

(Ledernes farve er hvid)  

Spejder året rundt 

Tænkedag – 22 Februar 

På tænkedagen mødes vi alle i gruppen for at fejre 

Baden Powells fødselsdag. Vi indsamler 2kr. pr. 

påbegyndt spejderår. Pengene vi indsamler, går til 

gode spejder-formål som regel i ulandene. 

Hvordan vi fejrer dagen, er forskellig fra år til år. 

Grupperåd / Generalforsamling 

Grupperådsmødet (generalforsamling) afholdes en gang årligt.  

Formand/kasserer/2 leder 

repræsentanter/2 

forældrerepræsentanter /vælges for 

en 2-årig periode. mens 

revisor/revisor suppleant vælges for 

en 1-årig periode. Forældre opfordres 

til at melde sig til følgende udvalg: 

Mad udvalg & voksen udvalg 
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Skt. Georg’s Dag – 23 April 

Denne dag mødes alle spejdere og 

under en særlig ceremoni aflægger vi 

vores spejderløfte. Et spejderår 

regnes fra d. 24. april til d. 23. april, og 

hvis spejderen i den periode ikke har 

haft mere end 3 afbud får spejderen 

overrakt en mødeknap på dagen. Da 

Skt. Georg Paraden også tæller som et 

ugentligt møde, skal du ringe afbud til 

en af dine ledere, hvis du er syg og ikke 

kan møde ved til ceremonien denne dag. 

 
  

På de ugentlige spejdermøder: Hvis der IKKE meldes afbud, forfalder 

retten til at modtage en mødeknap. 

Hvor spejderen deltager i skole arrangementer, skal der også meldes 

afbud til en af lederne.  

Fravær fra spejdermøder til arrangementer på spejderens skole, hvor 

spejderen skal deltage, tæller ikke som fravær, men der skal meldes 

afbud. 

Ved manglende afbud forfalder retten til at modtage en mødeknap.  

Sydhav Division 

Nakskovspejderne er med i Sydhav Division. 

Divisionen indbefatter spejdergrupper som er 

medlemmer i Det Danske Spejderkorps og er 

bosiddende på Lolland Falster. I løbet af året er 

der flere divisionsarrangementer, hvor vi møder 

spejdere fra de andre grupper i Sydhav Division. 
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Sommerlejre 

I alle afdelinger hos NAKSKOVSPEJDERNE tager vi 

på sommerlejre. 

Sommerlejr perioden er som regel uge 1 eller 2 i 

sommerferien. 

Mikroerne og Minierne tager f.eks. til et sted på 

Lolland Falster / Sydsjælland 

Juniorene tager lidt længere væk, og Troppen tager 

som regel til Fyn eller Jylland. Seniorerne vælger 

helt frit, hvor de vil hen. 

 

Oprykningsweekend   

Sidst i august eller 

først i september 

drager hele gruppen 

til en hytte på Lolland, 

hvor vi afholder oprykningsweekend. Hele gruppen (undtagen Mikroer 

og Minier som ikke skal rykke op) cykler til hytten. Om eftermiddagen 

bliver de spejdere som skal skifte afdeling, 

”banket” op til en ny afdeling. 

Aftensmaden består altid af 

helstegt pattegris, som nogle fra 

vores forskellige forældreudvalg har passet siden tidlig 

morgen. Om aftenen er der først lejrbål, hvorefter der er de 

”hemmelige” helt ufarlige oprykningsceremonier i skoven. Mange er 

nervøse for de mystiske ting der sker ude i skoven. Vi kan ikke røbe 

hvad der sker, da det jo er hemmeligt, men bagefter griner alle og 

synes, at det har været sjovt og ganske ufarligt. Om søndagen har vi 

forskellige aktiviteter. 

Vi er hjemme søndag eftermiddag; godt trætte.  

Spejderhaglet 

Spejderhaglet er vores gruppeblad. I bladet, som udkommer 

4 gange om året, kan du se nyheder fra din afdeling, samt 

sider med vores fællesarrangementer. Du kan bagpå 

spejderhaglet se tlf. numre på ledere samt udvalgsmedlemmer. 
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Hvis du skulle få lyst, er du velkommen til at komme med indlæg til 

bladet. 

Du får tilsendt et link til din e-mail adresse, når der udkommer et nyt 

Spejderhagl. Du kan så se Spejderhaglet elektronisk.  

Hjemmeside 
På vores hjemmeside www.nakskovspejderne.dk 

Har vi praktisk info og en masse spejder billeder. Der er også ting du 

kan downloade f.eks. pakkeliste m.m. 

Du kan også finde kontakt information om dine ledere på hjemmesiden. 

Ulykkesforsikring 

Det Danske Spejderkorps har tegnet følgende forsikringer hos Alm. 

Brand, som I automatisk er dækket af: 

▪ Ansvarsforsikring 

▪ Arbejdsskadeforsikring for frivillige 

▪ Ulykkesforsikring 

Disse forsikringer dækker alle enheder i Det Danske Spejderkorps.  

Forældre hjælp 
Nakskovspejderne har ALTID brug for forældrehjælp til mange 

opgaver. Hvis du som forældre skulle have lyst til at give en hjælpende 

hånd; så henvend dig via vores hjemmeside eller kontakt gruppelederen. 

 
Denne folder er udgivet  

NAKSKOVSPEJDERNE 

Engtoften 14, 4900 Nakskov 
10 Udgave, august 2021. 

 

http://www.nakskovspejderne.dk/
https://dds.dk/artikel/ansvarsforsikring
https://dds.dk/artikel/arbejdsskadeforsikring-for-frivillige
https://dds.dk/artikel/ulykkesforsikring

