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FÆLLES JULEAFSLUTNING FOR ALLE GRENE 

 
Onsdag d. 
21/12  
kl:17 til 19 er 
der fælles 
juleafslutning for 
spejderne og 
ledere i 
Enghytten. 
 

 
 
I skal huske en pakke til max.25 kr. (den skal kunne bruges 
af både piger og drenge). 
 

Denne dag spiser vi risengrød og spiller 
om pakker, 
Det er alle afdelingerne, der deltager 
denne dag. 
Alle får en pakke med hjem! (selvfølgelig 
kun hvis man 
selv har haft en med). 

 
 
Nissehuer er MEGET 
tilladt  
(også denne dag.) 
 
 

Hilsen Lederne 
 
SÅ HUSK: Der er kun spejdermøde i ugen denne dag. 



 

 

Hej alle mikroer 
 
Hvor er det godt, at I alle har varmt tøj og gode 
støvler med til møderne. Det gør det meget 
sjovere at være udendørs.  
Ved nogle møder trækker vi indendørs noget af 
tiden, for når vi skal sidde stille og fremstille 
mindre ting, bliver det for koldt udenfor. 
 

 
 
 



 

 
På spejdermødet torsdag d. 15. december skal vi 
både mødes og hentes på Naturskolen. Da vi har 
meget at nå til det møde, tillader vi os at føje en 
ekstra halv til mødetiden.  
Så vi mødes derude kl. 17.00 og skal hentes igen  
kl. 19.00. 
 
Juletiden er lige om hjørnet, og det fejrer vi 
sammen med både minier, juniorer, tropsspejdere 
og seniorer. 
Så mødet torsdag d. 22. december flytter vi til 
onsdag d. 21. december kl. 17.00 til 19.00 hvor vi 
spiser risengrød og helt sikkert får en hyggelig 
aften.  
 

 
 
 
Tillykke med fødselsdagen til 
 
Theodor, som fylder 6 år d. 9. december 
 og 
Marius, som fylder 6 år d. 18. december 



 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Vi ønsker jer alle en rigtig glædelig jul og et godt 
nytår.  
 
Første spejdermøde for mikroerne i 2023 er 
torsdag d. 11. januar.  
 
Mange mikrohilsner fra 
Sandie og Henriette 



 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Hej Minier 
 
Vi havde en super god overnatning i hytten, hvor I tog 
jeres førstehjælps mærke. I var bare supergode, og 
der var mange af jer, hvor det var første gang i 
prøvede at sove på en spejderlejr. Så sejt gået. Vi tog 
forskud på julen, da vi spiste flæskesteg og fik 
risalamande. 
 
Så er det snart jul igen, og vi starter på jule 
hemmeligheder 7/12 og 14/12. Vi holder fælles 
juleafslutning med de andre afdelinger onsdag d. 
21/12. Vi håber at I alle kan komme. 

HUSK en gave til max 25 kr. Og husk nissehuen ���� 
 
I den nye år skal vi til at arbejde med Grønland/Island 
og Færøerne, filte og tage nogle spændende mærker. 
Vi skal også en tur i svømmehallen, afholde tænkedag 
og holde fastelavn, hvor i skal lave jeres eget ris. (vi 
vender tilbage med disse ting) 
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Tillykke med årsstjernen til: 
 
Rosa  4 år  15/1 
 
Tillykke med fødselsdagen til: 
 
Rosa  9 år  30/10 
Valdemar 8 år  1/11 
Ingeborg 9 år  25/11 
Emil R  10 år  28/11 
Vilas  9 år  30/11 
Lukas  8 år  19/12 
 
 
Program for december 2022: 
 
Onsdag d. 7/12  Jule hemmeligheder 
   (hemmeligt for forældre) 
Onsdag d. 14/12 Julehemmeligheder 
   (hemmeligt for forældre) 
Onsdag d. 21/12 Juleafslutning 
 
Program for januar 2023: 
 
Onsdag d. 4/1  Vi holder ferie 
 
Onsdag d. 11/1  Grønland/Island og Færøerne 
 
Onsdag d. 18/1  Grønland/Island og Færøerne 
 
Onsdag d. 25/1  Grønland/Island og Færøerne
   
 



 

 
 
Husk at melde afbud hvis du ikke kommer, så vi ikke 

står og venter på dig ����(ellers mister du jo også din 
mødeknap) 
 
Vi ønsker jer alle en rigtig dejlig jul og et godt nytår. 
 
Vi starter op i januar onsdag 11/1 2023 
 
 
Mange minihilsner fra: 
 
 
Jonna, Helle, Rebekka 
og Anette 
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   A/S P. Hatten & Co. 
   Sandvikenvej 1, 4900 Nakskov 
   Telefon: 5492 1811 
 
 

 

          XL-BYG  

TRÆLASTKOMPAGNIET 

Bygge- & Proffcenter 

Rødbyvej 87, Nakskov 

 



 

 

 

 

 

 

sørme også lært at lukke bålpladserne igen, med mere eller

Hej juniorer.

Vi har i den forgangne tid 
arbejdet med at lære 
båltænding fra bunden 
uden stearinbomber.
Vi har gravet bålpladser,
og afprøvet dem med 
mad over bål. Vi har

mindre succes.

Da, vi skulle lave mad over bål og tilberede den, lærte vi 
også, at det er vigtigt, at hygiejnen er helt i top.

Det er vist ikke nogen hemmelighed, at alle havde glædet sig 
til vores juniortur i november. Turen gik til Spejdervænget i 
Maribo. Efter ankomst fredag var der bålhygge.
Lørdag formiddag startede vi med introduktion og brug af 
kompasset.
Om eftermiddagen lavede vi Egg-Citing, der var tre opgaver, 
som skulle løses med de materialer hver patrulje havde fået 
udleveret.
Til aftensmad fik vi dejlig mad. Maden var lavet efter en af de 
opskrifter, som også blev brugt på SL-2022.

Om aftenen havde vi ”Dåbsceremoni”.
Junior er den
afdeling som
døber spejderne
deres spejder- 
navn. Søndag var 
der oprydning og
derefter hjemad
med Lollands-
banen.



 

 
 
I den kommende tid skal vi lave 
raftearbejde i forbindelse med en ny 
overdækning udenfor Lærkehytten. 
 
Vi skal også arbejde videre med kort 
og kompas. Vi har jo arbejdet med 

kompasset. Nu skal vi til at arbejde med kort og 
målestoksforhold. 
Det hele skulle gerne ende med, vi laver et 
spejderløb, hvor der skal findes poster efter de 
pejlinger I får afsat. 

Spejdere og ledere fik prøvet 
at gå med en fuldt pakket 
rygsæk.Vi havde booket/lejet 
Maribospejdernes shelter til 
overnatningerne.
Henriette kom også forbi, selvom 
hun havde fødselsdag samme dag. 
Tak for kage og cacao.
Også en tak til Jonna for alt

  bagværket.
  En god
  spejdertur i et
  fantastisk fint
  supervejr.



 

 

 
10år.4-dec.Aksel
??år.12-dec.Chano
11år.4-Jan.Ella

 
Årsstjerner 
Der er sørme ingen årsstjerner denne gang  
 
 
 
 
 

Datoer: 
21-Dec.

9- Jan.

 
Til sidst vil vi ønske spejdere og deres familier. 

 

 

Med junior julehilsen  

Karina, Chano, Christian, Dennis & Steen  

Vi ledere arbejder pt. med en evt. sheltertur i en af 
vintermånederne. Du vil høre nærmere ang. denne ide.

Der er nogle, som har fødselsdag 
STORT TILLYKKE til jer.
Fødselsdage:

Fælles juleafslutning i Enghytten.
Der er derfor ikke juniormøde mandag 
d.19. december.
Opstart juniormøder 2023.



 

 
 
 



 

  
 
                                          
 
 
 
 
Hej Nambiqwarerne. 
 
Der bliver arbejdet godt i patruljerne. Dejligt at se. Vi vil 
ikke fortælle for meget, men der bliver arbejdet med, at 
lave noget spændende for juniorerne til næste år.  
Der er prøvet kræfter med forskellige løb, så I ved, hvad 
der skal arbejdes mere med. 
 
Nu hvor julen er ved at nærme sig, skal vi også prøve at 
lave julemad på trangia. Hver patrulje får en opskrift, 
som I skal følge. Der kommer nærmere info omkring 
dette. 
 
Som I ved sælger vi lodsedler og tjener penge til alt 
muligt. 
Vi vil bruge nogle af pengene til næste år, hvor vi skal til 
Bornholm på sommerlejr 2023. Det bliver fra den 24. juni 
til den 1. juli.  
Vi vil ønske jer og jeres forældre en god jul samt et godt 
nytår. Vi starter op igen tirsdag den 10. januar. 
 
Julehilsen Martin, Jonas, John & Charlotte.                                                                        
 

                                                                          
     
                                    
       



 

  
  
   

  Kryds til kalenderen. 
 
Vi går julehike med nissehue den 17/12 - turen er 
gratis og I får et mærke. 
 
Fælles juleafslutning d.21/12 - info kommer. 
 
 

    
 
          
         Fødselsdage. 

 
 
    
 Vigdis   22/12  12 år. 
 Alex  02/01  14 år. 
 

       Stort tillykke. 
 

                                 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

I Sirius klanen finder vi jo altid på en masse sjove ting. 
Selvom vi alle har travlt med vores studier, så mødes vi fast 
én gang om ugen for at lave spejderaktiviteter og hygge os. 
Senest har vi kørt et forløb med meget store græskar. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

God jul og godt nytår mange stjernehilsner Sirius klanen 



 

 

UDVALG HOS NAKSKOVSPEJDERNE 
 

Bestyrelsen 
 

Forperson:  Malene F. Borgny, 26221604, malenefb@hotmail.com 
Kasserer:    Henrik Olsen, 30350301, ddshohelios@gmail.com 
Civil:         Lotte Høyem, 26702991, loho2206@gmail.com 
Civil:         Jane B. Frøhling, 31512689, janebirgitte@gmail.com 
Civil:         Martin Schunck, 30705687, lilleschunck@outlook.dk 
Civil:         Magdalena Dobija-Karon, 51297571, magkaron@gmail.com 
Civil:         Diana Jensen, jensendiana21@gmail.com 
Civil:         Vinnie L. Nørgaard, 30292607, vinnienorgaard@gmail.com 
Civil:         Klaus Bek Nielsen, 81278721, klausbek@gmail.com 
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 
 

Voksen udvalg 
 

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

Sandie Tach Nielsen, Rolandsvej 31 ,4900 30227084Tlf:MIKA

Mini
Jonna Olsen, Hardenbergvej 18 ,4900 26653875Tlf:MINL

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, Ringvejen 54, 1. tv ,4900 23233707Tlf:JL

Christian Gundersen, Østre Alle 15 ,4900 22967477Tlf: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

Jonas Nielsen, Øster Nordlundevej  9 ,4900 51855354Tlf:TA

Senior
Marie Bek Nielsen, Rolandsvej 13 ,4900 27159125Tlf:KL

Christine Larsen, Tårsvej 83 ,4912 20544081Tlf:KA

Deadline for næste spejderhagl: 12. januar 2023

Enghytten tlf: 54921541  www.nakskovspejderne.dk

NAKSKOVSPEJDERNE tlf: 70261541

Engtoften 14, 4900 Nakskov


