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51. årgang februar - maj 2022.
Nu bliver det snart forår og vi skal
på flere ture

Sæt kryds I kalenderen den 24. marts
der afholdes grupperådsmøde

SOS

•••–––•••

Nakskovspejderne har brug for hjælp i
bestyrelsen. I foråret skal der afholdes
grupperådsmøde og her skal der vælges
tre personer til bestyrelsen. Der skal
vælges et menigt medlem, en kasserer og
en formand.
Valget af disse personer er essentielt for Nakskovspejdernes
overlevelse som spejdergruppe. Derfor udsender vi som bestyrelse et SOS i håbet om, at flere personer vil påtage sig
udfordringen med drive Nakskovspejderne videre.
Hvis der er personer som ønsker at tage del i arbejdet vil den
nuværende bestyrelse være behjælpelig i overgangsfasen, så
I hjælpes godt på vej.
Hvis vi ikke finder nye personer til bestyrelsen, kan det være
enden for Nakskovspejderne, da vi skal have civile medlemmer i bestyrelsen.
Har du lyst til hjælpe Nakskovspejderne så kontakt formand
Rune F. Nielsen på spejder@follemand.dk

Hej alle mikroer
Heldigvis varede nedlukningen ikke så længe, som vi
frygtede at den ville. Og det er dejligt at være kommet i
gang med spejdermøderne igen.
Vi er ude ved alle vores møder, og de fleste gange lykkes det
at holde alle varme – så stor tak til jeres forældre, som
sørger for at I får rigeligt med varmt tøj på.

I løbet af de næste måneder vil vi bruge flere af
spejdermøderne til at tage mærker.
Vi er ikke så mange mikroer, så hvis du kender nogen, der
kunne tænke sig at prøve spejderlivet, er du velkommen til
at tage dem med…… husk bare at give besked til enten
Sandie eller Henriette, så vi ved der kommer flere.
Den endelige dato for, hvornår vi tager på sommerlejr, har vi
endnu ikke fundet. Så snart datoen er fundet, giver vi sedler
med hjem. Det vi kan sige allerede nu er, at vi skal have to
overnatninger i telt. Og så skal vi opleve lidt af, hvordan
lejrlivet på en spejderlejr er.

Før næste Spejderhagl udkommer, har vi nogle stykker som
har været spejdere i 1 år.
Så STORT tillykke med 1 års stjernen til

Felix, som startede d. 15/4-21
og til

Matilde, som startede d. 22/4-21.
Mange mikrohilsner fra
Emma, Sandie og Henriette

Hej minier
Så kom vi endelig i gang igen. Vi er så glade for at være
tilbage.
Vi er stadig udenfor på alle møder, så det er vigtigt at du har
tøj på efter vejret.
Vigtige datoer:
Onsdag d. 16/3, er der ikke
spejdermøde, MEN til
gengæld tager vi i
svømmehallen tirsdag 15/3,
dette får i nærmere info om
på vores facebookside med
tidspunkt osv.

Vi holder overnatning fredag 22/4- søndag 24/4.
Vi overnatter i hytten og skal
have om førstehjælp.
(der kommer tilmeldingsseddel
med hjem)

Vi tager på sommerlejr i
Kr. Himmelfartsferien.
Onsdag 25/5-søndag 29/5.
Vi skal til Nykøbing, hvor
vi har lånt Nykøbing
Spejdernes hytte. Den ene
dag besøger vi
middelaldercentret.
(Der kommer tilmeldingsseddel med hjem)

HUSK
Tilmeldingssedler bliver afleveret til tiden.

Mange minihilsner
Erik, Jonna, Helle, Rebecca og Anette

Spejdernes Lejr kort fortalt
Spejdernes Lejr er Nordens største spejderlejr med 40.000 deltagende
spejdere og endnu flere gæster. Lejren arrangeres af de fem danske
spejderkorps i foreningen Spejderne: Det Danske Spejderkorps, KFUMSpejderne i Danmark, De grønne pigespejdere, Danske Baptisters
Spejderkorps og Dansk Spejderkorps Sydslesvig. Den bliver afholdt den 23.
juli til den 31. juli 2022 i Hedeland på Sjælland - i tæt samarbejde HøjeTaastrup, Greve og Roskilde kommune.

Spejdernes vision er “Friluftsliv, Fællesskab og Udfordringer” – for os selv,
hinanden og omverdenen. Det betyder, at lejren skal være et sted, hvor man
som spejder udvikler sig, hvor man oplever, at i samlet flok kan man mere –
og i forhold til omverdenen, at spejderne bliver
bevidste om fx bæredygtighed og fremmede
kulturer. Vi vil med andre ord lave en lejr, der ikke
bare er stor – den skal også uddanne og udvikle
deltagerne.
Fra vores gruppe er det junior, trop og senior,

der deltager – mikro og mine holder selv
sommerlejr

Hej juniorspejder
Velkommen tilbage junior efter en lidt lang juleferie pga.
Corona. Vi håber at I spejdere og jeres familier har haft en
dejlig ferie.

Vi har lave nye
patruljer til vores
spejdermøder. Der er 4 patruljer og I hedder Bæverne,
Leoparderne, Pandaerne og Sælerne. Der er 4-5 spejdere i
hver patrulje og i hver patrulje er der en patruljeleder samt
en patruljeassistent.

Skriv dette ind i jeres
kalender, for den 2. til
3. april afholder vi
Olandiske Lege på
vores spejdergrund.
Der kommer en seddel ud, når vi nærmer os
tilmeldingstiden.

Sommerlejren år 2022 fra den 23. til den 31. juli. Pris på
deltagelse er 2250,-. Hvis man ønsker at indbetale et beløb
hver måned fra 1. marts og frem til og med 1. juni kan man
kontakte juniorlederen for nærmer info. Der kommer en
seddel ud, når vi nærmer os tilmeldingstiden.

2. maj (der komme en seddel senere) holder vi et
informationsmøde for jer junior-forældre ang. vores
sommerlejr vedr. praktiske ting til turen, eks. kørsel frem og
tilbage, spejdergrej så som rygsæk, sovepose, liggeunderlag,
lommepenge og vil prøve at besvare spørgsmål fra jer
forældre.

Fødselsdage
Melissa F.W.H
Alvilda J.S.H
Felix M.
Josefine E.
Maise M.
Kian M.K.H.

05. feb.
08. feb.
20. feb.
28. apr.
10. maj.
11. maj.

Årsstjerner
Jeg tror, at vi har fået sommerspejdere, der er ikke nogle før
til juni.

Spejderhilsen fra juniorledelsen
Chano, Christian, Anders, Steen og Karina

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

XL-BYG
TRÆLASTKOMPAGNIET

Bygge- & Proffcenter
Rødbyvej 87, Nakskov

Hej Nambiqwarene.

Så er vi kommet i gang igen. Vi har en hel masse, som skal
indhentes. Vi starter med at tage på tur, Søen Rundt.
Vi glæder os, til at komme på kursus med jer. Håber at vi
lærer en hel masse, som vi kan tage med hjem.
Der skal arbejdes med lejretablering, så vi er klar til
Spejdernes Lejr 2022. Samt genopfriskning af andre
Spejder opgaver.
Hilsen Martin, John og Charlotte.

Fødselsdag.
13.02
17.03

August
Charlotte

13 År.
????

Årstjerner.

22.02
04.03
08.03
24.04

Freja S
Mikkel
Malte
Maria

5 år.
6 år.
2 år.
3 år.

Stort tillykke.

Kryds til kalenderen.
05.02
01-03.04

Søen rundt.
Lyx Trops Bootcamp. Kursus.

Hejsa Sirius
På grund af nedlukninger har der ikke været laver specielt
meget spejderi. Dog ændrer det sig nu da vi starter ud med at
hjælpe på Søen Rundt den 5. februar. Efter det har vi planer
om at holde Kolle Kolle i slutningen af marts.
Vi har kigget på om vi seniorer kan deltage i et kursus med
andre seniorer fra rundt omkring i Danmark i påskeferien.

Tillykke med Marie som fylder 19 den 11. februar.
Mange stjernehilsner Karoline, Frederik, Christine og Marie.

UDVALG HOS NAKSKOVSPEJDERNE
Bestyrelsen
Formand
Kasserer
Gruppeleder
Leder.rep.
Leder.rep.
Civile

Rune Follemand Nielsen, Rosnæsvej 45 ,4900
Ingelise Lund Hansen, Tårsvej 4 ,4900
Henriette Olsen, Meltoftevej 14 ,4900
Steen Petersen, Jødevej 37 ,4900
Jonna Olsen, Hardenbergvej 18 ,4900
Klaus Bek Nielsen, Rolandsvej 13 ,4900

Tlf: 93566479
Tlf: 26189785
Tlf: 22775266
Tlf: 23989687
Tlf: 26653875
Tlf: 81278721

Voksen udvalg
JA
MINL
MINA
MINA

Chano Rosenstand Petersen, Vejlegadebro 4 st.tv.Tlf: 28775931
Tlf: 26653875
Jonna Olsen, Hardenbergvej 18 ,4900
Tlf: 28428595
Anette Lund, Baldersvej 2 ,4900
Tlf: 23439687
Helle Petersen, Jødevej 37 ,4900

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

LEDERE HOS NAKSKOVSPEJDERNE
Gruppeleder
GL Henriette Olsen, Meltoftevej 14 ,4900
Mikro
MIKL Henriette Olsen, Meltoftevej 14 ,4900
MIKA Emma Starzec, Meltoftevej 14 ,4900
MIKA Sandie Tach Nielsen, Rolandsvej 31 ,4900
Mini
MINL Jonna Olsen, Hardenbergvej 18 ,4900
MINA Erik Jensen, Rosenvænget 8B St.Tv. ,4900
MINA Anette Lund, Baldersvej 2 ,4900
MINA Helle Petersen, Jødevej 37 ,4900
MINA Birthe Rebecca Skinder Kølle Petersen, Nakskovvej
Junior
Karina Langhoff, Vindøvej 36 ,4912
JL
Christian Gundersen, Østre Alle 15 ,4900
JA
Andreas Kristensen, Vejlegade 31A, 2TV ,4900
JA
Steen Petersen, Jødevej 37 ,4900
JA
Chano Rosenstand Petersen, Vejlegadebro 4 st.tv. ,4
JA
Dennis Nørholm Thef, Ahornsvej 16 ,4900
JA
Troppen
John Larsen, Tårsvej 83 ,4912
TL
TA Martin Jensen, Stormarks Alle 22 ,4900
TA Charlotte M. Larsen, Tårsvej 83 ,4912
Senior
KL Marie Bek Nielsen, Rolandsvej 13 ,4900
KA Frederik Zimmer Simonsen, Sødgræs 18 ,4900

Tlf: 22775266
Tlf: 22775266
Tlf: 42554477
Tlf: 30227084
Tlf: 26653875
Tlf: 54928404
Tlf: 28428595
Tlf: 23439687
Tlf: 60193429
Tlf: 23233707
Tlf: 22967477
Tlf: 61671462
Tlf: 23989687
Tlf: 28775931
Tlf: 23746004
Tlf: 29271427
Tlf: 29913515
Tlf: 21488985
Tlf: 27159125
Tlf: 29876121

NAKSKOVSPEJDERNE tlf: 70261541
Engtoften 14, 4900 Nakskov
Enghytten tlf: 54921541 www.nakskovspejderne.dk

Deadline for næste spejderhagl:

5.Maj. 2022.

