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Hej mikroer 
 
For at mindske risikoen for at nogen bliver smittet med 
Covid 19 til spejder er vi ude ved alle møder.  
Det stiller store krav til påklædningen for vejret er ikke altid 
med os. Heldigvis har de fleste af jer taget varmt overtøj på, 
for det er ikke sjovt at fryse til spejder.  
Vi ledere tillader os at bede jeres forældre om, at huske jer 
på: 
At gummiskoene bliver våde i græsset, som næsten altid er 
vådt på denne årstid. Når skoene bliver våde, bliver fødderne 
kolde og så er resten af påklædningen spild af tid….. For 
kolde fødder betyder at resten af kroppen fryser! 
Et par termosokker i gummistøvlerne kan gøre hele 
forskellen. 
 
Vi tænder bål til alle møderne, så der er lidt varme at sidde 
ved. Derudover bliver møderne planlagt så det vi laver, 
kræver fysisk aktivitet. På den måde håber vi, at alle går 
hjem efter spejdermøderne med varme i kroppen og gode 
spejderoplevelser.  
 
 



 

 
Her i efteråret skulle vi have været på en overnatning, så nye 
mikroer kunne prøve at sove på spejdermaner. – Vi turde 
bare ikke gennemføre det pga. smitterisikoen. Nu håber vi at 
smittetallene falder hurtigt, så det bliver forsvarligt at 
planlægge en ny overnatning.  
 
Vi holder juleafslutning torsdag d. 16. december 2021og 
starter igen torsdag d. 6. januar 2022. 
 
 

Alle mikroerne ønskes hermed en rigtig glædelig 
jul og et godt nytår. 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mange mikrohilsner fra 

Emma, Sandie og 
Henriette 

 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Hej Minier. 
 
Vi havde en rigtig god tur til Kråruplund, hvor vi deltog i 
Scout Camp 2021. Det var næsten alle minierne der 
deltog, og I klarede det super fint, selvom der var 
mange af jer der lige var rykket op fra mikro til mini. 
 

  Vi vil stadig være ude på alle møder. 
HUSK derfor tøj der er varmt og som 
kan tåle vand og røg.  
En lommelygte kan I også få megen                    

glæde af. 
 
D. 15/12 holder vi juleafslutning hos Minierne 

 
 

Vi spiser risengrød og spiller 
bankospil. Alle skal 
medbringe en pakke 
til en værdi af 20 
kroner. 

 
Vi starter op igen d. 5/1-2022. 
 



 

 
Vi forbereder en overnatning i Enghytten 4-6/2- 2022. 
Der skal vi arbejde med førstehjælp. Vi får også besøg 
af en brandmand og en brandkadet. Vi glæder os 
meget, og håber det kan lade sig gøre.   

 
Tillykke med fødselsdagen til: 
 
 

Ingeborg 25.11.2021 8.år 
Rosa  30.11.2021 9.år 
Aksel  04.12.2021 9.år 
Sebastian 19.12.2021 9.år 
 
 
Tillykke med årsstjernen til:  
Rosa 15.01.2022 - 3.år 
 
Vi ønsker alle miner og forældre:  
 

 
 

Med glædelig julehilsen 

 

Rebecca, Erik, Anette, Jonna og Helle  
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Hej juniorer. 
Vi siger VELKOMMEN til alle de ”nye” juniorer som er blevet 
meldt ind siden sidste Spejderhagl. 

Vi har deltaget er i Scout Camp, som 
var en rigtig god 
og spændende 
tur sammen med 
resten af Sydhav 
Division. 
Inden vi skulle på 
Scout Camp, 
skulle vi lige øve 
os i at bruge en 
trangia.  

Det 
gik 
bare  
super 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Junior kokke på Scout Camp Bålrenden på Scout Camp 

Vi øver os i ”trangia” 



 

 
I den forgangne tid har vi arbejdet med diverse knob og 
besnøringer. Vi har bygget et raftetårn med flere forskellige 
opgange. Alt besnøret sammen. 
I løbet af efteråret har vi også haft et forældremøde, med 
rimelig god tilslutning. 
 
Vi har ikke det færdige program for det nye år endnu. 
Så det kan vi ikke præsentere jer for. 
 
Vi har i ledelsesgruppen vedtaget at vi ikke holder fælles 
juleafslutning, som vi har gjort tidligere. Det er pga. den 
stigende Corona smitte. ØV ØV. 
I juniorafdelingen holder vi derfor vores egen juleafslutning på 
det sidste møde inden juleferie, som bliver 
mandag. d. 13. december. Til mødet skal du 
medbringe en ”julegave” til max. 25.Kr. Vi 
spiller så bankospil om gaverne. Vi finder 
også ud af at lave noget julemad, som vi kan 
spise. Hvis du har lyst så bare på med din 
nissehue.   
 
Vinteren nærmer sig, så du skal derfor have indendørs sko 
med til spejdermøderne. Hvis du har et par du kan lægge fast 
i Enghytten, finder vi et skab til jeres sko. 
Som altid gælder det, at du har tøj med til at være udendørs. 
 

Vi har bestilt lodsedler fra 
”Børnehjælpsdagen” som vi sælger, 
således at vi bare kan tjene lidt penge ind 
til Spejdernes lejr 2022. Den er jo meget 

dyr. Vi kan lige få taget ”toppen” af prisen 
med salg af lodder. Det hjælper jo alt sammen. Tag godt imod 
salget. Lejren er fra. 23-31 juli 2022. 
Det er en god ide at I allerede nu tager en snak i jeres familie 
om du skal deltage eller ej. På de ”Store lejre” er der altid en 
meget tidlig tilmelding. 

 



 

  
Spejder datoer: 
13.12.2021  Sidste møde inde jul. 
03.01.2022  Første møde i det nye år. 
2-3.04.2022  Olandiske Lege 
23-31.07.2022  ”Spejdernes Lejr” 
 
Der er nogen som har fødselsdag  
STORT TILLYKKE til jer. 
Fødselsdage: 
Vigdis  22.12.2021 11år 
Alex  02.01.2022 13år 
Ella  04.01.2022 10år 
Anna  11.01.2022 11år 
 
Årsstjerner 
Vi har søreme ingen årsstjerner 
denne gang. 
 
 
Til sidst vil vi ønske spejdere og deres familier. 

 

Med junior julehilsen  

Karina, Chano, Andreas, Christian, Dennis & Steen  



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hej Nambiqwarene. 
 
Vi er 12 indmeldte spejder og 3 ledere i troppen. 
Det er bare dejligt, så nu er I delt op i 2 patruljer 
Hjorte og Bjørne. Det går godt, kan vi se. 
 
I har været ude på nogle ture, hvor I har prøvet 
kræfter med lidt af vejret. Vi vil også lige igen sige 
stor TAK til Marie og Christine fra seniorerne som 
hjalp os, med natteløbet i Vordingborg. Hvor de 2 
lige blev patruljeledere for jer, så I lige kunne se, 
hvad det gik ud på. Så ved I det til næste år. 
 
Til dem, der var med på humleløbet, skal der også 
lyde et stort TILLYKKE med jeres 4 plads. Det var 
rigtigt flot, da I var sat sammen med 2 spejdere fra 
Storstrøm. 
 
Vi arbejder med kort, kompas og morse - både 
med flag og lygte samt meget mere. 
 
I år bliver der desværre IKKE fælles 
juleafslutning, det er på grund af Corona. 
 
 
 
 



 

 

                   
Troppen holder juleafslutning tirsdag d. 14. dec. 
Hvor vi mødes tidligere og stopper lidt senere. Vi 
skal nemlig lave julemad over trangia, så hver 
patrulje får en opskrift, som I skal følge. Det skal 
nok blive spændende. Men alt dette får I nærmere 
besked om samt en seddel med hjem, hvornår vi 
mødes og slutter. 
 
Vi vil ønske jer og jeres forældre en god jul samt 
et godt nytår. 

                                             
Vi starter op til igen tirsdag den 11. januar 2022. 
 
Husk venligt, at vores normale møder begynder 
kl. 17.30. Det er vigtigt at komme til tiden, da vi 
altid følger et planlagt program. 
 
 
Julehilsen fra Martin, John og Charlotte. 



 

 
 
 



 

Hejsa. 
 
Vi har fået planlagt spejdermøder helt frem til vinterferien. 
Vi skal mødes den 20. – 23. november for at lægge sidste 
hånd på vores klanrum.  
Her i seniorerne har vi deltaget i Scout Camp, hvor to af os 
hjalp med til natteløbet. 
 

 Den 11. december skal vi ud at gå Julehike, 
hvor vi skal gå 25 km. med oppakning. Herefter vil vi få et 
flot nyt mærke til samlingen.  
 
Spøg med seniorerne;  
 
Hvad er det mindst talte sprog i verden? 
-Tegnsprog.   Hahaha… 
 
Gode jul og godt nytår mange stjerne hilsner Sirius klanen.  



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: 27.01.2022

Enghytten tlf: 54921541  www.nakskovspejderne.dk

NAKSKOVSPEJDERNE tlf: 70261541

Engtoften 14, 4900 Nakskov


