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51. årgang maj - september 2022.
Alle spejdere og forældre ønskes
en fantastisk sommerferie

Hej alle mikroer
Det næste Spejderhagl kommer først i september, så der er
mange ting at nævne. For der er flere ting at opleve, før vi
går på sommerferie.
Vi er færdige med at tage sansemærket, hvor I alle var
superseje til bl.a. at smage madvarer med bind for øjnene og
derefter gætte, hvad smagssansen blev præsenteret for. Og
udfordringen med at gå på runde klodser klarede I flot.

Husk at sætte kryds i kalenderen lørdag d. 11/6-22, for der er
vi inviteret til Mikro-mini dag. I år går turen til Småland,
hvor vi måske er heldige at møde både Pippi Langstrømpe
og Emil fra Lønneberg.
Ad omveje har vi nemlig fået at vide, at lige den dag er
Småland flyttet til Nørre Alslev på Falster.

Vores sommerlejr holder vi på Enghyttens grund fra
lørdag d. 25. juni til mandag d. 27. juni 2022.
Vi håber alle kan komme med, så vi sammen kan opleve
livet på en bondegård.
Der kommer mere information om lejren senere.

Vi kan ikke længere fastholde, at de sociale medier ikke er
noget for Mikroafdelingen og har derfor oprettet en gruppe
på Facebook. Det er en lukket gruppe og det link, som skal
bruges for at blive medlem, får mikroernes forældre på sms
fra Henriette.
Vi håber at alle vil få glæde af, at kunne følge mere med i,
hvordan vi bruger tiden til møderne.
Beskeder til os ledere skal stadig sendes på sms.

Fødselsdage:
Tillykke til:
Matilde fylder 8 år d. 17/5-22 og
Felix fylder 8 år d. 18/6-22 og
Milas fylder 8 år d. 10/7-22 samt
Valdemar fylder 8 år d. 19/7-22

Årsstjerne:
Tillykke til Per, som skal have sin
1 års stjerne d. 19/8-22

Vi holder sommerferie efter vores sommerlejr og starter op
igen torsdag d. 11. august 2022.

God sommer til alle mikroer

Mange mikrohilsner fra
Sandie, Emma og Henriette

Hej minier
Vi har næsten lige været i svømmehallen. Det gør vi
en gang om året. Der blev rigtigt hygget.
I weekenden 22-24/4,
var vi på overnatning i
hytten.
Her fik minierne taget
førstehjælpsmærket.
Vi havde besøg af
Lolland Falsters
brandvæsen.
Vi blev undervist i
førstehjælp og
minierne fik prøvet at
bruge en hjertestarter
plus give ”dukken”
hjertemassage.
Dem der var der fra brandvæsnet gav minierne så
meget ros for at de kunne sidde stille og lytte.
Lige om lidt skal vi på sommerlejr til Nyk F. Den ene
dag bruger vi på middelaldercentret, og mon ikke vi
skal besøge Lydolf.

Vi har sidste møde inden
sommerferien onsdag d. 22/6
og vi starter op igen onsdag
d. 10/8.
I ønskes alle en dejlig og
solrig sommerferie.
Oprykningsweekenden er
weekenden 27-28/8, dette
kommer
der info om i løbet af
sommerferien.

Tillykke med årsstjernen til:
Joey
Lili
Mathias
Aksel
Ingeborg
Merle
Maika
Sigrid

1 år
1 år
1 år
3 år
1 år
1 år
1 år
1 år

7/4
23/4
10/6
25/6
25/8
1/9
8/9
8/9

Tillykke med fødselsdagen:
Joey
Maika
Mathias
Naya
Simon
Adam
Merle
Lucas
Jonathan
Sigrid
Lili

10 år
9 år
9 år
10 år
10 år
9 år
9 år
10 år
10 år
9 år
9 år

28/3
10/5
6/6
10/6
21/6
11/7
31/7
14/8
16/8
25/8
14/9

HUSK at tjekke vores
facebookgruppe, da der
kommer information,
hvis vi skal mødes
andre steder end i
hytten eller lign.

Mange hilsner
Jonna, Helle, Erik, Rebecca og Anette

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

XL-BYG
TRÆLASTKOMPAGNIET

Bygge- & Proffcenter
Rødbyvej 87, Nakskov

FÆRDIGHEDSMÆRKE
I foråret har vi lavet bålplads og lavet mad over bål. Desuden har vi øvet med
økse, sav og flækket brænde. Endelig har vi trænet med kniv ved besnøring af
rafter og snittet i pinde og skåret vandrestokke.
Alle de opgaver udløste 3 mærker til uniformen.
(husk de skal syges på højre ærme).

Vi har også haft talt om kompassets opdeling i
nord-syd-øst-vest og hvordan vi laver en pejling
med vores kompas. Det skal vi prøve meget
mere af.
Hov, en lille opgave, udfylde kompasset manglende verdenshjørner….

Olandiske Lege blev afholdt med
bravur i en ægte vikingestil med
kød på brædderne og en kulde
som fik guderne til at klapre tænder.
Vikingspejderne fik en på opleveren i form af et
byløb med opgaver som blev relateret til
vikingetiden. Der var lige fra bueskydning til
sømænd til havs (styrbord er højre og farven er grøn bagbord er venstre og farven er rød), tyde runer, verdenshjørner med koder,
sy punge og lave navneskilt på et træstykke, øksekast, blodofring, hvor
spejderne skulle løse gåder, for ikke at blive slået ihjel af den fange, som
havde mistet sin familie i en ofring.

I vores lejr var der markedsplads med hårfletning, lave
smykker, fri lege og varme ved de små bål der var lavet på
pladsen. Vi siger 1000 spejdertak for den store hjælp fra de
andre afdelinger spejdere og ledere, for at være med til at
gøre sådanne en tur til en gode weekend
Forår er godt i gang og sommeren nærmer sig med raske skridt. Det sidste
spejdermøde, inden sommerferien er mandag den 20. juni, men vi har lige en
lille afslutnings weekend før sommerferie går rigtigt i gang.
Afslutnings-weekend
Den 26. juni er der familiedag på Hestehovedet fra kl. 10.
Vi håber på at spejderne vil deltage og være med til at
vise flaget og lave en god dag for besøgende og fortælle
om spejderlivet ved Nakskovspejderne. For at det kan
lade sig gøre, skal vi begynde om lørdagen i Enghytten
den 25. juni kl.10. Turen slutter først mandag den 27. juni kl.15 hjemme i
Enghytten.
DER KOMMER EN SEDDEL PÅ DET NÅR TIDEN NÆRMER SIG.

I juni mdr. kommer der et informationsmøde om
sommerlandslejren for de forældre, der har spejdere,
som skal med på sommerlejr.
DER KOMMER EN SEDDEL OM DET, NÅR
TIDEN NÆRMER SIG.

✨Tillykke

Ella
Karla
Maise
Emil
Josefine
Vigdis
Sofie
Juilane

med årsstjerne til✨

den 6. juni
den 24. juni
den 20. juni
den 19. aug.
den 14. sep.
den 1. sep.
den 2. sep.
den 14. sep.

3 år
3 år
3 år
2 år
1 år
6 år
2 år
5 år

Tillykke med fødselsdagen til
Aya den 17. juni og Karla den 22. juni

Vi ønsker jer god sommer
hilsen Christian, Steen, Dennis, Chano og Karina

Hej Nambiqwarerne.
Vi har været på Lyx Trops Boot camp, hvor I spejdere fulgte
et program og vi ledere fulgte et andet program. Hver især
fik vi inspiration, gejst og nye færdigheder. Blandt andet
hvordan man planlægger patruljemøder, patruljeture og hvad
det vil sige at være PL/PA. Der var også en del om, hvordan
man arbejder sammen i patruljerne.
Nu er vi godt i gang med arbejdet i patruljer og senere vil vi
så holde et tropsmøde, hvor vi har Hjorte og Bjørne
patruljerne sammen til møde. Når det kører rigtigt fint, vil vi
begynde med at holde PL/PA møder, men først skal vi have
patruljerne oppe at køre rigtig godt, inden vi begynder med
alt de andre møder.
Vi vil lige fortælle, at inden vi går på sommerferie kommer
der en tropstur. (der kommer nærmer info).
Hilsen Martin, John og Charlotte.

Fødselsdage.

Martin
Malte
Bo
Freja S.
John
Marie
Filip
Szymon
Freja H.

30.05
07.06
19.06
23.07
12.08
18.08
26.08
27.08
28.08

???
13 År.
14 År.
13 År.
???
14 År.
14 År.
13 År.
13 År.

Årsstjerner.
August
Oliver
Bo

23.06
16.09
20.09

6 År.
3 År.
5 År.

Stort tillykke.

Konfirmander.
Maria
Bo
Oliver

D.08.05
D.14.05
D.04.09

Vi siger et kæmpe stort tillykke med jeres konfirmationer og
håber, at I får en super dejlig dag.

Vi ønsker alle en rigtig god sommerferie. Vi begynder igen
tirsdag d. 9. august.

UDVALG HOS NAKSKOVSPEJDERNE
Bestyrelsen
Malene F. Borgny, 26221604, malenefb@hotmail.com
Kasserer: Henrik Olsen, 30350301, hohelios@gmail.com
Civil:
Lotte Høyem, 26702991, loho2206@gmail.com
Jane B. Frøhling, 31512689, janebirgitte@gmail.com
Civil:
Martin Schunck, 30705687, lilleschunck@outlook.dk
Civil:
Magdalena Dobija-Karon, 51297571, magkaron@gmail.com
Civil:
Civil:
Diana Jensen, jensendiana21@gmail.com
Vinnie L. Nørgaard, 30292607, vinnienorgaard@gmail.com
Civil:
Klaus Bek Nielsen, 81278721, klausbek@gmail.com
Civil:
Gruppeleder:Henriette Olsen, 22775266, henhan9@gmail.com
Lederrepr: Jonna Olsen, 26653875, jonna@nakskovspejderne.dk
Lederrepr: Rebecca Kølle Petersen, 60193429, birthekolle@gmail.com
Lederrepr: Karina Langhoff, 23233707, zonep.karina@gmail.com
Lederrepr: John Larsen, 29271427, c.m.l@mail.dk
Forperson:

Voksen udvalg
JA
MINL
MINA

Chano Rosenstand Petersen, tlf: 28775931
Jonna Olsen, tlf: 26653875
Helle Petersen, tlf: 23439687

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, Ringvejen 54, 1. tv ,4900
JL
Christian Gundersen, Østre Alle 15 ,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: 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:

14. september 2022.

