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100-års fødselsdag den 15 august  2021



 

 
Hej alle spejdere og forældre hos 
Nakskovspejderne. 
 
 
 
Så blev det endelig muligt at fejre Nakskovspejdernes 
100-års fødselsdag. Vi har ikke har mulighed før pga. corona 
restriktionerne. 
Dagen blev fejret med løb med poster omkring Enghytten og 
med efterfølgende reception om eftermiddagen d.  15. august. 
Vi tror, alle havde en dejlig dag, og vejret var heldigvis også 
med os. 
 
Vi vil gerne sige TAK til alle jer der deltog, og TAK for de 
mange gaver vi fik. 
I forbindelse med vores 100års fødselsdag, fik vi lavet et 
mærke, som på nuværende tidspunkt skulle være delt ud til 
de spejdere og ledere der var medlem hos os d. 15. august. 
Tak for en god spejderdag 

 
  



 

 



 

 

 
Hej mikroer 
 
Vi er kommet godt i gang med spejdermøderne efter 
sommerferien og det er dejligt at se, hvor godt de ”gamle” 
mikroer tager imod nye spejdere i vores afdeling.  
 
Emma er begyndt som leder hos mikrospejderne, og det er 
godt med en voksen mere i afdelingen.  
 
Vi er begyndt at hejse flaget når vi starter møderne, for så er 
der ikke nogen mikro, der er i tvivl om hvad der foregår, når 
vi er afsted på fælles ture- eller overnatninger og alle 
pludselig står stille omkring flagstangen. 
 
På oprykningsweekenden sendte vi 5 mikroer videre til Mini 
afdelingen, hvor de nu skal i gang med at lære endnu flere 
spejderfærdigheder. Vi siger tak for alle de oplevelser vi 
nåede at dele med jer, og håber I kommer til at få mange 
flere gode spejderminder.  
 
Lørdag d. 25/9-21 holder Sydhavsdivisionen Scout Camp. 
Vi håber at alle mikroer kan deltage, og komme hjem derfra 
med mange gode spejderoplevelser.  



 

 
 
 
Allerede nu giver vi en melding om, at vi planlægger en 
overnatning for mikroerne i Enghytten fra  
fredag d. 5/11 til lørdag d. 6/11-21. 
Det vil være rigtig godt, hvis alle har lyst til at være med. 
 
Vi er ude ved alle møder, så bliv ved med at have 
overtrækstøj med. For selvom det ikke regner, kan der være 
dage, hvor græsset er fugtigt….. og af en eller anden grund, 
er det først rigtig spejder for en mikro, når man kan ligge i, 
eller rulle på græsset. 
 
Vi skal i gang med at arbejde med ting fra naturen, som kan 
bruges til både pynt og aktiviteter.  
Det kan sommetider give pletter på tøjet, så lad det pæne tøj 
blive derhjemme og tag noget på, hvor en malerplet ikke 
betyder noget.  
 
 

 
 
 
Tillykke med fødselsdagen til:  
 
Per som fylder 7 år d. 7/10 
 
Oliver som fylder 6 år d. 24/10-21 
 
 



 

 
 
 

 
 
Tillykke med 1 års stjernen til:  
 
Valdemar, som startede til spejder d. 19/9-20 
 
Hvis en mikro er forhindret i at komme til spejdermøde, må 
I meget gerne sende en sms til Henriette på tlf. 2277 5266.  
Dette skrives da der kan være brug for ændringer, i de planer 
vi har lagt for møderne, hvis mange ikke kommer.  
 
Mange mikrohilsner fra  
Emma, Sandie og Henriette 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
Fotos fra mikro-sommerlejr juni 2021: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 



 

 
Hej minier 
 
Vi havde en rigtig god sommerlejr til Urneborg. 
Vi var en tur på Hawaii. En hel dag i Knuthenborg, hvor 
der blev hygget og leget. I lavede også jeres egen 
bluse i batik. 
 
Den sidste dag inden oprykningen havde vi besøg af 
Sprøjtemuseet som lagde skum ud, som I kunne boltre 
jer i. Nogle blev meget beskidte. 
 
Sidst i aug. sagde vi farvel til en masse minier, som nu 
er blevet junior. Vi ønsker held og lykke i jeres nye afd. 
Samtidig siger vi velkommen til de nye minier, der er 
kommet fra mikro. Vi har også fået en hel del helt nye 
minier. Til jer alle og jeres forældre siger vi velkommen 
til og håber på et godt samarbejde. 
 
Vi har påtænkt at holde et forældremøde. Så i forældre 
og vi kan møde hinanden. 
 
 
I skal huske at have en drikkedunk med til hvert møde. 
 



 

 
Vi siger tillykke med fødselsdagen til. 
 
Xander  9 år  25/7 
 
Merle My 8 år  31/7 
 
Lucas  9 år  14/8 
 
Jonathan 9 år  16/8 
 
Lili  8 år  14/9 
 
Rasmus 9 år  20/9 
 
 
Tillykke med årsstjernen til. 
 
Jonathan 3 år  6/9 
 
Sebastian 2 år  18/9 
 
Lucas  2 år  25/9 
 
Naya  1 år  4/10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Vi laver en aktivitetskalender som spejderne får med 
hjem 
 
 
 
 
Weekenden den 24/26 sep. er der Scout Camp på  
Kråruplund. Vi glæder os til at være sammen med jer. 
 
 
 
Mange minihilsner. 
 
Helle. Rebecca. Erik. Anette og Jonna. 
 
Vores tlf. nr. står bag på spejderhaglet 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Hej juniorer. 
Vi siger VELKOMMEN til alle de ”nye” juniorer, som 
blev rykket op til juniorerne i forbindelse med 
oprykningen 2021. Tak for en rigtig god opryknings-
weekend, selvom vejret ikke helt var med os i starten 
af weekenden. 
  
I juniorafdelingen har vi delt spejderne op i 4 patruljer. 

I hver patrulje er der nu en 
patrulje leder (Pl) samt en 
patruljeassistent (Pa). 
Til hver er patrulje er der også 
en leder, som er tilknyttet til 
patruljen. 
Vi vil se, om vi kan få 

patruljesystemet til at fungere i juniorafdelingen. Det 
bliver ”lidt” spændende. 
 
På de første møder vil vi tage fat i praktiske 
spejderfærdigheder, hvor vi bla. vil gennemgå, 
knivbevis, øksebevis samt savbevis. Der er jo visse 
sikkerhedsregler som skal overholdes, da det er 
”farlige” redskaber, som spejderne kan komme til 
skade med. 



 

 
Vi skal have gennemgået de knob og besnøringer, 
som er nødvendige for at lave et godt spejderarbejde. 
 
Senere skal vi også lære at rejse vores Kit-Kat telte. 
Det er de gule patruljetelte, som vi 
har. 
Vi har erfaring for, at dette godt 
kan give nogle udfordringer for 
juniorerne. 
Bare vi står sammen, skal vi nok 
selvfølgelig nok lære det.  
 

Mon ikke vi også skal have nogle 
møder, hvor vi skal lave mad over 
bål. Når vi 

har lært at 
lave et godt bål. 

 
Vi har pt. ikke et færdigskrevet 
program, så derfor kan vi ikke 
skrive det her i Spejderhaglet. 
Vi har bedt juniorerne at medbringe en lille rygsæk 
med bl.a. en drikkedunk, og tøj til al slags vejr. 
Selvom vejret ser ok ud når tager hjemmefra, kan det 
jo hurtigt skifte. 
 
For at vi alle kan lære hinanden at kende (også jeres 
forældre) holder vi forældremøde mandag d. 4. oktober 
kl. 17:00, hvor vi håber at møde alle forældre til 
juniorerne hos Nakskovspejderne. 
Der skal vi have en forventningsafklaring, samt oplyse  
om praktiske ting og sager i juniorafdelingen. 
 



 

 
D. 6-7. november har vi junior-dåbsweekend. Det er på 
denne tur juniorerne får deres spejdernavn. 
Så reserver allerede datoerne nu. 
Der vil selvfølgelig blive lavet en seddel ang. denne 
weekend.  
 
Der er nogen som har haft fødselsdag siden sidste 
Spejderhagl. STORT TILLYKKE til jer. 
 
 
I skal HUSKE at melde afbud, hvis I af den ene eller 
anden grund ikke kan deltage i spejdermøderne. 
Det er ikke nok at det er en af jeres kammerater der 
melder afbud for jer. Hvis I er i tvivl om ledernes 
telefonnumre, kan I finde dem på vores hjemmeside: 
www.nakskovspejderne.dk 
 
Afbud tæller jo med i opgørelse mht. til mødeknap, 
som bliver udleveret ved Sct. Georg paraden i april. 
 
Fødselsdage: 
Olivia  25/7 10år 
Liva  11/8 10år 
Vera  11/8 10år 
Jessica  19/8 10år 
Aisha  30/8 11år 
Juliane  15/10 10år 
Emil  24/10 10år 
Sofie  20/11 10år  
 
 
 
 



 

 
Årsstjerner er der også nogen som har gjort sig fortjent 
til. Godt gået. 
 
Årsstjerner 
Simon   14/8 2år 
Anna   16/8 2år 
Jeremy  16/8 2år 
Vigdis   1/9 5år 
Sofie   2/9 1år 
Jessica  2/9 2år 
Liva  4/9 2år 
Vera  4/9 2år 
Emil  9/9 1år 
Juliane  14/9 4år 
Freja  19/9 2år 
Alex  5/10 1år 
Oliwia  7/10 1år 
Felix  25/10 3år 
 
DATOER TIL KALENDEREN: 
Forældremøde 4/10 kl.17:00. 
Juniordåbsweekend 6-7/11. 
Juletræsfældningstur 27/11. 
 
 
Med junior hilsen  
Karina, Chano, Andreas, Christian, Dennis & Steen  
 



  

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

          XL-BYG 

TRÆLASTKOMPAGNIET

Bygge- & Proffcenter

Rødbyvej 87, Nakskov



 

                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
Hej Nambiqwarene. 
 
Så kom vi igennem oprykningsturen, hvor vi sagde 
farvel til Christine, som er rykket op til seniorerne. 
Håber Christine får nogle gode år oppe hos dem. 
 
Ida er på efterskole, men vi siger også velkommen 
til 8 nye tropsspejdere. Vi håber I får nogle gode 
år oppe hos os. 
 
Vi skal i gang med en hel masse spejderarbejde 
her i den kommende tid. 
 
Vi har en plan om, at I skal deles op i patruljer på 
et tidspunkt. 
 
Vi skal lære kort og kompas, pionerarbejde samt 
lære at slå vores kit kat telt op selv.  
 
Vi kommer ikke til at kede os. 
 
Det er meget vigtigt, at I husker at melde afbud, så 
vi ikke står og venter på jer.  
 
Spejder hilsen Martin, John og Charlotte. 
 
 



 

 
 

Kryds til Kalenderen: 
 
 
Scout Camp  24. – 26. september. 
  
Natløbet i Vordingborg  2. oktober. 
 
Humleløbet i uge 43 eller 44 (Nærmer info kommer). 

 
Det var rigtigt ærgerligt Ovstrup Dysten blev 
aflyst. Vi havde også set frem til denne tur. ØV 
   
Det er de ture, som vi ved, kommer lige nu. 
 
                                                                                            
 

            
           
 
 
 
 
 
                              
 



 

 

               
 
            Fødselsdage. 
 
 Mikkel   d. 01/11 12 år. 
 Oliver  d. 11/11 13 år. 
 
 
 

               
              Årstjerner. 
 
 Oliver  d. 16/9  2 år. 
 Szymon d. 06/10 2 år. 
 Freja Høyem d. 08/10 6 år. 
 Filip  d. 28/10 2 år. 
 
      Vi siger stort tillykke. 
   
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Halløøøøøj! 
 
Efter en god oprykningsweekend, hvor der blev sovet i 
halvandet meters højde, er vi blevet et medlem mere i 
klanflokken. Vi er nemlig så heldige at have fået Christine 
op til os klanspejdere. 
 

  
Vi er gået i gang med at planlægge, hvad vi skal lave resten 
af året, så vi kan dygtiggøres endnu mere inden for 
spejderverdenen.  
 
I november bliver vi en voksen mere i klanen, for Karoline 
fylder 18 år. Tillykke til hende! 
 
Mange stjernehilsner Karoline, Frederik, Christine og Marie 
 



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: Gruppeleder

Steen Petersen, Jødevej 37 ,4900 23989687Tlf: 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

Henriette Olsen, Meltoftevej 14 ,4900 22775266Tlf:GL

Mikro
Henriette Olsen, Meltoftevej 14 ,4900 22775266Tlf:MIKL
Emma Starzec, Meltoftevej 14 ,4900 42554477Tlf:MIKA
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
Andreas Kristensen, Vejlegade 31A, 2TV ,4900 61671462Tlf:JA
Steen Petersen, Jødevej 37 ,4900 23989687Tlf: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: 18.november 2021.

Enghytten tlf: 54921541  www.nakskovspejderne.dk

NAKSKOVSPEJDERNE tlf: 70261541

Engtoften 14, 4900 Nakskov


