
  

Spejdernyt for 1. Næstved Trop og Flok 

De Gule Spejdere i Danmark 

Efteråret 2021 

Årets LPT, pioner og roverturnering i Grib skov er vel overstået. 

1. Næstved klarede sig rigtig godt, og det blev til flotte præmier 

og placeringer indenfor alle 3 grene.  
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Oversejlet: 

Medlemsblad for De Gule Spejder i 1. Næstved Trop og Flok. 

Tryk: Lasertryk. Oplag: 110 eksemplarer. 

Udkommer: April, Juni og December  

Gruppestyrelsen i 1. Næstved Trop og flok. 

De civile medlemmer, som er valgt på forældrerådsmødet.  

1. Næstved Trop & Flok 

Formand 

Nicolai Winther 
Kassere 

Karina Svenningsen 
Sekretær 

Majken Winther 

Medlem 

Dorthe Aggerlin 
Suppleant 

Signe Flyverbjerg 
Suppleant 

Jens Ole Ravn 

Medlem 

Karsten Lykkebo 
Medlem 

Michael Romer 
Medlem 

Mette Hjorth 
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Bæverleder 

Kirsten 
Bæverassistent 

Gitte 
 

 

Ledere  

 

 

Ulveleder 

Sika 
Ulveassistent 

Messua 
Ulveassistent 

Pudmini 

 

 

Ulveassistent 

Jumbo 

 

 

Stifinderleder 

Bagheera 
Stifinderassistent 

Kaa 
Stifinderassistent 

Baloo 

 

 

 

 

Tropsleder 

Ian 
Tropsassistent 

Peter 
Tropsassistent 

Per 

 

 

Tropsassistent 

Emily 
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Kære læsere 

Så er det blevet efterår med regn, blæst og mørke, så her kommer lidt læsestof til 

den mørke tid med nyt fra alle grenene. Den mørke og kolde tid betyder også 

behovet for varmt tøj, og ikke mindst tjek af batterierne i lommelygten til turen 

gennem skoven.  

 

Husk at alle er velkomne til at bidrage med indlæg til Oversejlet. Indlæg sendes til 

mail: Oversejlet@gulspejder.dk 

 

 Med gul spejderhilsen 

  Majken 
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Nyt fra formanden 
 

 

 

Så er det blevet efterår og tid til et indlæg her i Oversejlet, og ligesom den tidligere 

formand vil jeg i dette indlæg skrive lidt om, hvilken opbakning/hjælp vi gerne vil have 

fra jer forældre. 

Efteråret er kommet med regn, vind og rusk i træerne og lige om lidt er det vinter 

med hyggelige møder, juletur og fakkeloptog. Der er nok at se til for de aktive spejde-

re og ledere. 

Gruppestyrelsen håber at rigtig mange forældre i december vil bakke op om vores 

juletræssalg og bruge 3 timer i en weekend på at tjene penge til gode oplevelser til 

glæde for vores børn. Det er altid hyggeligt at deltage, og man har mulighed for at få 

en god snak med andre spejderforældre samt deres børn. Samtidig er det en god an-

ledning til at få solgt eventuelle lodder for ulve og stifinder, da de kan gå en tur over i 

Sct. Jørgens Park. 

Gruppestyrelsen står også og mangler et eller to medlemmer, som fremadrettet vil 

bruge lidt tid sammen med os andre i gruppestyrelsen. Arbejdet er en vigtig del af det 

at have en foreningen, men bidrager også til at give vores ledere mere tid til det de 

brænder mest for, nemlig at give vores børn nogle gode og sjove oplevelser. 

Og husk jo flere vi er i gruppestyrelsen, jo flere er vi også til at dele de opgaver som  

skal løstes. 

Som vi også prøver at lære vores spejdere, så kan ingen klar alting selv, men vi kan 

hvis vi løfter i flok. 

I foråret er det 1. Næstved som skal stå for Ulveturneringen. I den forbindelse kom-

mer der også til at være brug for forældreopbakning både i forhold til madtanter/

onkler samt nogle som kan stå på post i et løb (Ulveturneringen foregår 10. – 12. juni 

2021). Sæt kryds i kalenderen allerede nu og meld jer så I kan bidrage til nogle gode 

og oplevelsesrige dage, når ulve fra hele landet kommer på lejr og skal dyste hos 1. 

Næstved. 

Sidst men ikke mindst – hold øje med kalenderen i forhold til arbejdsdage i Kukkerhu-

set. Der er altid noget, man kan byde ind med, alle kan give en hånd med – og så er 

det hyggeligt! 

Bedste hilsner 

Nicolai 



6 

Alle møder er mandag fra 16.30-

18.00. 

Kirsten er i hytten fra ca. 16.10, så der er Bæver-

ne velkomne til at komme.  

Mandag den 10. januar  Vi skal ud med lommelygter  

Mandag den 17. januar  Tag en kammerat med til møde 

Lørdag den 22. januar  Vi mødes i Hytten kl. 10.00 til en dejlig familie-
tur i Skoven med madpakker og hygge. Slut kl. 
13.00  

Mandag den 24. januar  Intet møde 

Mandag den 31. januar  Ud i mørket med lommelygter og knob  

Mandag den 7. februar  Baden Powell  

Mandag den 14. februar  Vinterferie - intet møde 

Mandag den 21. februar  Baden Powells fødselsdag  

Søndag den 27. februar  Fastelavnsløb (Nærmere følger)  

Mandag den 28. februar  Intet møde 

Mandag den 7. marts Vi øver forskellige ting til Byløb  

Mandag den 14. marts Vi øver forskellige ting til Byløb  

Mandag den 21. marts Vi øver forskellige ting til Byløb  

Søndag den 27. marts Byløb (Nærmere følger) 

Mandag den 28. marts Intet møde 

Mandag den 4. april Påskemøde 

Mandag den 11. april Påskeferie - intet møde  

Bævernes program       

Januar - Marts 2022 
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Bævere 
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Bævere 
 

 

 

 

Kære Bævere 

En lille sluttet flok har vi været i dette efterår. 

Rigtig mange Bævere er blevet ulve og de store Bævere er startet i skole og har derfor 
været meget trætte og ikke så mødestabile. 

I et forsøg på at blive flere Bævere (vi er kun 6), har jeg lavet en kammeratskabs dag 
mandag den 17. januar, der håber jeg, at dem der kan, tager en kammerat med til mø-
de, så vi igen kan blive mange Bæver. 

I det nye år har vi også tænkt et lørdagstræf lørdag den 22. januar fra 10.00 til 13.00. 

Lørdagstræffet er for hele familien, jeg tænker en dejlig tur i den vinterbeklæde skov, 
madpakkespisning og leg.  

Ellers står vinteren på lommelygteture i den mørke skov, fastelavnsløb for hele famili-
en, fødselsdagsfest for Baden Powell og andre hyggelige ting. 

Søndag den 27. marts genoptages en tradition med byløb sammen med Ulvene inde i 
Næstved by. 

Det er et lille løb, hvor Ulvene øver til Ulveturnering og Bæver får en fornemmelse af, 
hvad det vil sige at være på et spejderløb. 

Der vil der være brug for jer forældre til at stå post og evt. følges med Bæverne rundt 
på posterne. 

Når foråret kommer igen vil der igen være gåture i Skoven og bål og hygge i hytten. 

  

De bedste bæverhilsner  

Kirsten, Valdemar og Gitte  
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Bævere 
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Onsdag den 1. december  Vi fortsætter med 1. stjernen 

Onsdag den 8. december  Vi fortsætter med 1. stjernen 

Onsdag den 15. december  Fælles juleafslutning kl. 16.30 – 18.30  
(Medbring en gave til højst 25 kr.) 

Onsdag den 22. + 29. december  Juleferie - inter møde 

Onsdag den 5. januar  Knob og Førstehjælp  

Onsdag den 12. januar  Kort og kompas, flag og stjernebilleder  

Onsdag den 19. januar  Morse og koder 

Onsdag den 26. januar  Fugle–Træer–BP–Ulvenavne-Kimsleg  

Søndag den 30. januar  Vinterløb (nærmere følger) 

Onsdag den 2. februar  O-løb med refleksbrikker + O-løbskort  

Onsdag den 9. februar  I skoven og bålhytten (pølser)  

Onsdag den 16. februar  Vinterferie - intet møde 

Onsdag den 23. februar  BP´s fødselsdag - Internationalt  

Søndag den 27. februar  Fastelavnsløb (nærmere følger)  

Onsdag den 2. marts Sportegn og lege ved bålhytten 

Onsdag den 9. marts Løbstræning til Byløb 

Onsdag den 16. marts Løbstræning til Byløb 

Onsdag den 23. marts Øvelsesløb før Byløb 

Søndag den 27. marts Byløb (nærmere følger) 

Onsdag den 30. marts Hemmeligt møde 

Onsdag den 6. april Knob, flag og fugle i naturen 

Onsdag den 13. april Påskeferie - intet møde  

Ulvenes program           

December - Marts 2022 
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LYT OH ULVE!! 

 

Vi er startet godt op efter sommerferien, idet vi nu har over 30 ulve! Vi ønsker alle de 
nye ulve velkommen i ulveflokken 

Vi er mange nye ulve og vi henstiller til at der meldes afbud til Sika, hvis man ikke kan 
komme til spejder. Vi henstiller også til at der bliver lidt mere ro i ulveflokken, så alle 
kan få glæde af de ting vi laver på ulvemøderne og så alle ulve kan lære noget nyt. Det 
kræver at vi strammer lidt op på disciplen, men tro mig, når det har kørt et stykke tid, 
bliver alle glade herfor. Så vi beder forældrene om at støtte op omkring dette, når ulve-
ne kommer hjem og beklager sig herom – hvis de da gør det J  

Vi har nu 5 bander, der arbejder rimelig godt sammen. Det er tanken at disse bander 
kører hele året, således at vi efter sommerlejren har fået gjort nogle ulve i banderne 
klar til at være bandeledere og bandeassistenter, når de gamle ulve rykker op til stifin-
derne. 

På møderne i december og januar skal vi arbejde videre 1. stjernen og med ulvestof og 
andre mærker. Vi skal ligeledes på Vinterløb og øve hertil i januar måned sammen med 
stifinderne. I marts skal vi på Byløb, hvor også bæverne deltager. Alt sammen giver det 
os god træning til årets ulveturnering i juni måned, hvor vi skal bruge rigtig mange for-
ældre til at lave mad og andre praktiske opgaver – så sæt X i kalenderen allerede 
nu……… 

Ved 1. stjernen skal ulvene bl.a. kunde noget omkring flagets historie og brug, kunde 
binde knob, færdsel i skov og natur, gå 5 km på 1 time, kunne de 4 verdenshjørner, 
junglenavne og junglebog, sportegn,  knivbevis, huskelege mv. 

 

Med ulvehilsen Messua, Pudmini, Jumbo, Christian og Sika 
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Stifindernes program   

December - Marts 2022 
Onsdag den 1. december  Fugle, dyr og woodcraft 

Lørdag den 4. december 
Søndag den 5. december 

Juletur (nærmere følger) 
Julehygge med forældre 

Onsdag den 8. december  Spejderjuleopgaver  

Onsdag den 15. december  Fælles juleafslutning kl. 16.30 – 18.30  
(Medbring en gave til højst 25 kr.) 

Onsdag den 22. + 29. december  Juleferie - inter møde 

Onsdag den 5. januar  Knob og besnøringer  

Onsdag den 12. januar  Kort og kompas  

Onsdag den 19. januar  Morse og koder 

Onsdag den 26. januar  Diverse spejderstof  

Søndag den 30. januar  Vinterløb (nærmere følger) 

Onsdag den 2. februar  Vi øver mærker  

Onsdag den 9. februar  Vi øver mærker  

Onsdag den 16. februar  Vinterferie - intet møde 

Onsdag den 23. februar  Tur i skoven  

Søndag den 27. februar  Fastelavnsløb (nærmere følger)  

Onsdag den 2. marts Lejrsport 

Onsdag den 9. marts Madlavning (nærmere følger) 

Onsdag den 16. marts Bål og optænding 

Onsdag den 23. marts Hemmeligt møde 

Onsdag den 30. marts Foropgave 

Onsdag den 6. april Bueskydning 

Onsdag den 13. april Påskeferie - intet møde  



13 

 

 

 

 

 

Stifinder, følg sporet. 

Vi er startet godt op efter sommerferien. Oven på startskuddet og grillaften var vi  på 
oprykningsweekend, hvor de ældste stifindere rykkede op, et par ulve kom til og vi 
har nu fire kobler der arbejder godt. 

Vi har været på vandretur hvor mange af jer gik 30 og 40 kilometer, til møderne har vi 
trænet til totemprøven, lavet sjov og bygget svævende flagstænger.  

I har trænet kompas, besnøringer og knob, let lejrarbejde og spejderstof og er nu klar 
til totemprøven.  

Jeg takker for en dejlig og fed stifindertur til Avnø hvor der var tid til at hygge og være 
sammen i rammerne af de fire shelters hvor vi slog lejr. Dagen efter gik med leg i sko-
ven og tårnet. De sidste har taget totemprøven. 

På møderne i december og januar skal vi have pudset vores spejderviden af. Dette gør 
vi frem til vinterløbet i januar. Derefter tager vi fat i de mere praktiske færdigheder. 
Alt sammen giver det os god træning til årets stifinderturnering i maj måned. 

Husk at underholde jer selv med lidt mærker, hvis det bliver for mørkt og koldt, vi skal 
nok råde og vejlede, men I skal selv sige til. 

Med opsmøgede ærmer Bagheera, Kaa og Baloo 
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Stifinderne 
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Hej spejdere   

Spejdernes år startede ud med en oprykningsweekend hvor 3 

nye patruljer blev dannet, men også her blev det præsenteret for 

spejderne at der er kommet en ny tropsleder ved navn Ian. Ian er 

tidligere spejder/leder i Kong Hardeknud Trop i Nordsjælland, 

men efter hans rejse i Canada besluttede han sig at flytte ned til 

det sydsjællandske rige, hvor der ikke gik længe før han iførte sig 

det grønne tørklæde. Ian har været med i tropsledelsen siden 

foråret 2021, og nu er han den nye tropsleder i 1. Næstved Trop, 

og spejderne men også de andre ledere i tropsledelsen er meget 

glade for at have ham. Så en stor velkomst til ham. 

Det blev atter efterår, og traditionen tro står den på LPT! LPT blev aflyst sidste år på 

grund af corona, men i år blev den afholdt. Da ikke mange fra Egern skulle med på årets 

turnering blev de slået sammen med Flagermus, så det blev dem og Falke som skulle 

deltage på årets LPT. De to patruljer har øvet sig på forskellige spejderfærdigheder og 

har været på en træningsweekend. På træningsweekenden blev der øvet køkken-

spisebord, pakket kasser og hygget med lækre burgere lavet af lederne, om aftenen 

blev der skrålet med på forskellige sange da spejderne tog sig en omgang karaoke.   

Men så blev det LPT tid! Tropsspejderne skulle til Gribskov i Nordsjælland, her startede 

4 dages turnering mod 18 andre patruljer. Efter de 4 dages dyst blev det tid til at høre 

dette års resultaterne for turneringen. Det blev til en rigtig flot 8. plads til Falke der kun 

var tre mand, hvilket gør det endnu mere sejt. Flagermus henter en del 1. pladser hjem 

og i sidste ende kunne de løfte sværdet over deres hoveder og vende hjem som Dan-

marks bedste patrulje! Vi i tropsledelsen er superstolte af vores spejdere, fordi selvom 

vi ikke vandt bedste trop, ved vi dog stadig at vi er det, det har vores spejdere lige be-

vist!  

Nu går vi den kolde og lidt stille tid i møde, her skal tropsspejderne øve på nogle for-

skellige mærker, også er der en juletur for stifinder, tropsspejdere og pionere. Efter 

nytår starter patruljekonkurrencen Instaka, og lederne er allerede i gang med at finde 

på nogle gode opgaver.      

Med spejderhilsen Tropsledelsen  

         Troppen 
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Falkepatruljen 
 

 

 

Hej Spejdere! 

Så startede et nyt spejderår igen, og vi startede ud med vores årlige grillaften. 

Her blev der hygget med familien, spist mad, leget og uddelt mødeknapper, årsstjerner 

og Årets spejder - i år gik den til Valdemar fra egern og vi er vist alle enige om, at han 

var den helt rette til at få den. 

Allerede weekenden efter var der oprykningsweekend som er en hyggetur, hvor vi går 

ud til et hemmeligt sted, og de stifindere der skal rykke op, rykker op i år var der fire 

der skulle rykke op. Det gjorde at der kom en ny patrulje som er flagermus. Efter opryk-

ningsweekend var der et Mindeløb, som skulle gennemføres, det var et rigtig sjovt og 

godt løb, det var Kirstine fra flagermus der vandt.  

Efter mindeløbet var det ellers bare i gang med forberedelse til LPT, som i år afholdes 

af Gribskov trop. Der skulle pakkes kasser, øves lejrsport, laves lejrbålunderholdning 

som i år ikke havde noget tema. Selvfølgelig skulle der laves en foropgave, som i år 

skulle være et piskeris af træ og en grydeske.  

LPT kom hurtigt, pludselig var vi på vej til Gribskov hvor vi skulle kæmpe i fire dage mod 

andre storspejdere fra hele landet. Vi startede ud med den sædvanlige åbningsparade 

og derefter gik vi i gang med at bygge lejrplads. Det var noget af en omgang da vi kun 

var tre mand. Til aftensmad blev der lavet frikadeller med kartofler og stuvet hvidkål. 

Senere var der hemmelig opgave, her skulle man lave en form for rist hvor vi kunne 

lave hakkebøffer på, vi 

arbejdede det meste af 

natten og gik i seng på lidt 

forskellige tidspunkter 

sidste mand gik i seng kl. 2. 

Anden dag stod vi op klok-

ken 7. hvor vi lavede hav-

regrødsdyst, efter det ar-

bejdede vi videre med 

vores lejrplads indtil mid-

dag, hvor vi blev sendt 

afsted på hike.  
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Falkepatruljen 
 

 

 

Det var super hyggeligt at gå på hike. Da vi nåede 

frem til overnatningsstedet, blev der lavet mad og 

bygget bivuak. Om natten var der nat-o-løb vi nåe-

de kun syv poster da vi for vild et par gange. 

Næste morgen blev havregrødsdyst aflyst. 

Så vi gik bare direkte i gang med at lave op til stan-

dard og smuttede derefter videre på hike, det var 

igen super hyggeligt. Vi var de første tilbage fra 

hike og derfor også de første på dags-o-løb, vi for 

vild igen men nåede alle posterne. Til aftensmad 

blev der lavet hakkebøf med brun sovs og kar-

tofler, og med æblekage til dessert. Efter madden 

var der tovtrækning hvor vi fik en 2. plads - vi kun-

ne nok godt have snuppet en 1. plads, men det 

blev det desværre ikke til. Efter var der lejrbål og 

lejrbålsunderholdning. Da vi var færdige med lejr-

bål, blev klokken 23.15 og alle var kolde og våde 

men vi havde desværre ikke nået at få vasket op 

fra aftensmaden, så det skulle også lige klares før 

vi gik til køjs. 

Sidste dag gik med nedrivning af lejr og mudder-

løb. Da turneringen var slut endte flagermus med 

en meget flot 1. plads og vi endte med en 

8. plads. 

Nu skal vi ikke så meget indtil jul, vi skal 

have taget nogle mærker og ellers bare 

have øvet nogle forskellige spejderfærdig-

heder, og så skal vi selvfølgelig også hygge. 

Spejderhilsen Christian, PL 
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Flagermuspatruljen 
 

 

 

Kære læser 

Vi startede som altid med grillaften med spisning, hygge med forældre, uddeling af 

mødeknapper og årsstjerner. 

Weekenden efter var vi som altid på oprykningstur, hvor vi i år har fået 3 nye og vide-

begærlige spejderdrenge op. I år kommer der 3 patruljer så flagermus er blevet genåb-

net med massere af store smil, og en god dosis gåpåmod. 

Vi startede året op stille og roligt med forberedelse til mindeløbet. Vi havde nok alle 

brug for en opfriskning på krydspejlinger, 1. hjælp og koder, som er nogle af de ting 

man kan blive udsat for på et mindeløbet. Årets vinder af mindeløbet var vores egen 

super seje PL Kirstine.  

Derefter gik vi i gang med forberedelserne til den første LPT siden 2019. Forberedelser-

ne til LPT gik først og fremmest ud på at lave en foropgave, som i år var en ske og et 

piskeris. Især vores to mus, Milan og Niels tog opgaven til sig med stor omhu og nysger-

righed, i forhold til hvordan man arbejder bedste med træ. Vores foropgave fik også en 

3. plads som vi er godt tilfredse med. Den anden helt store forberedelse var at pakke 

kasser, og finde hvad vi manglede. Lige inden LPT har vi også en træningsweekend, 

hvor vi både byggede spisebord sammen med vores midlertidige patruljemedlemmer 

nemlig Valdemar og Niels fra egern-patruljen, som desværre ikke var nok til at stille op i 

års LPT. Vi pakkede selvfølgelig også videre så vores kasser stod helt skarpt, vi fik også 

lavede vores foropgave helt færdigt, og blev klar til afgang. Der blev selvfølgelig også 

spist kage og sunget karaoke. Det sidste møde ind LPT lavede vi alt klar til afgang den 

følgende lørdag. 

Lørdag satte vi krusen mod Grib Skov hvor års LPT blev afholdt. Da vi kom derop var der 

startflagparaden, efter den gik vi straks i gang med hvor lejrarbejde. Niels og Niels gik i 

gang med huggepladsen, mig og Milan fandt spaderne og gik i gang med at grave ud til 

bålplads. Vi indså dog hurtig at jorden på vores plads var meget våd, men vi lod ikke lidt 

vand stoppe os, så vi gravede videre mens Valdemar og Kristine satte telt op og starte-

de på bordet. Efter et par timers arbejdet skulle vi lave det første måltid. Gode og vel-

smagende frikadeller. Der næste fortsatte vi med lejrearbejde, dog gik Niels og Niels til 

hjemlige opgave og startede med at lave den, senere tog Kristine over. Sendt på aften 

besluttede vi at det var sengetid, da vi på vores plads både havde et bord, huggeplads, 

bålsted og et tørt sted af sove. 
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Flagermuspatruljen 
 

 

 

Næste morgen/formiddag gik med havregrødsdyst, færdiggørelse af lejrplads, vi fik 

lavet tingene færdig og så byggede mig og Niles (L) indgangsportal. Til flagparaden fik vi 

klaverbænken, som gives for bedste op til standart, dog delte vi med 2 andre patruljer. 

Hen over middag blev vi sendt afsted på overnatningshike, på vej mod overnatningsste-

det komme vi til 2 poster, en med nogle spørgsmål, og en hvor vi skulle bygge bro af 3 

rafter og lidt sisal, vi kom alle over med tørre tæer. Derefter gik vi til overnatningsste-

det, hvor vi lavede ”Minestrone á la Årstiderne” og satte bivuak op. Så gjorde vi klar til 

nat-o-løb, som vi klaret med til bedste tid, og så røg vi på hovedet i seng.  

Den følgende morgen fik vi havregrød og nedbrød vores bivuak. Så videre på hike med 

forskellig poster undervejs fx kortegning, 1. hjælp m.m. Da vi kom tilbage til lejren, 

gjorde vi klar til o-løb som vi klarede supergodt. Så var der hike-rapportskrivning, mad-

lavning, og opvask inden tovtrækning og lejrbål med underholdning. 

Vi vågnede sidste morgen klar til at lave havregrød, derefter nedbrydning af lejr og klar 

til flagparade. Begge patruljer gjorde det supergodt. I Flagermus fik vi 2. plads i turn-

out, dagbog og hemmelig opgave, og 1. plads i lejrsport, o-løb, hike og mad. Vi blev 

samlet den bedste patrulje. Nu var vi alle glade og tilfredse, og klar til at komme hjem 

til mor, som vi sang engang   

De kommende onsdage kommer til at går med udpakning, og kebabspisning som tak 

for en god turnering. 

MGSH  Emily, PA 
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Egernpatruljen 
 

 

 

Hej alle sammen! 

Vores spejder-år har startet godt 

ud. Med Ian som ny tropsleder har 

vi fået øvet en masse, og forbed-

ret os så vi blev klar til LPT. Det 

har gældt ting som at kunne lave 

bål hurtigst muligt og i alt slags 

vejr. Til LPT skulle vi lave to for-

opgaver, en ske snittet ud af træ 

og et piskeris også lavet i træ. 

Vores LPT, bød på fire dage, på en 

adresse lidt udenfor Grib Skov. Vi var ikke nok i egern til selv at kunne stille op, så vi 

slog os sammen med flagermus-patruljen. Lørdag ankom vi og begyndte at bygge på 

vores lejr. Søndag byggede vi lejr færdig og så skulle vi ud på heik. Her slog vi bivuak op 

og havde nat-oløb. Mandag gik vi resten af heiken færdig hvor vi herefter skulle på oløb 

igen. Om aftenen havde vi desuden også tovtrækning. Tirsdag var sidste dag, og her 

startede vi med at bryde lejr ned. Undervejs mens vi brød lejr ned, skulle vi på mudder-

løb. Efter nogle hårde og kolde, men også glade og sjove dage blev det tid til afslut-

ningsparade. Undervejs har vi desuden lavet mad, haft forskellige opgaver og på poster 

under heiken. Til sidst endte flagermus med at tage bedste: lejrsport, o-løb, heik, mad 

og bedste patrulje. Desuden vandt vi også et par anden og tredjepladser. Så vi er super 

tilfredse med resultaterne, og ser frem til de næste ture året byder på. 

Af fremtidige planer skal vi til 

Ree Park og Wagadugo senere 

på året. Ellers skal vi på årets 

juletur og der venter nok også 

en Instaka her i det nye år. El-

lers må vi vente og se hvad året 

har et byde på. 

Med Gul Spejder Hilsen 

Niels, PL  
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Landspatruljeturnering 
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Kære spejdere 

Siden sommerlejren har skovmændene taget det stille og 

roligt. Der blev primært gjort klar til Pioner og Rover tur-

neringen, ved at kigge de gamle kasser med værktøj og 

køkkengrej igennem. Nogle fandt gamle sure overraskel-

ser og andre startede på en friskt. Sammen med grejet 

der skulle findes, blev der også øvet en masse ildbor.  

På Pioner og Rover turneringen deltog; Alberte og Cas-

per, Bjørn og Nicolai, Emily og Cecillie (fra Jens Langkniv) 

og Mikkel og Andreas (fra Gribskov). Der var mange for-

skellige opgaver på årets turnering, såsom at lave en ta-

ske af naturmaterialer, en lanterne ud af en glasflaske, 

egetræs kiler, en tre retters menu over bål, samt mor-

genmad og meget andet.  

Ud af 11 pioner sjak, gik Alberte og Casper med sejren i 

madlavning. Bjørn og Nicolai fik en delt førsteplads i ild-

bors-dysten og Mikkel og Andreas fik en andenplads. 

Emily og Cecilie fik en god sejr for deres dagbog over tur-

neringen, med 11 point over andenpladsen. Mikkel og 

Andreas tog førstepladsen for den bedste lejrmarkør og 

en andenplads ved årets Rover race. Samlet set blev 

Bjørn og Nicolai nr. 4, Emily og Cecil-

lie blev nr. 8, Casper og Alberte nr. 9, 

og Mikkel og Andreas blev nr. 10. 

Nu står tiden frem til jul på flere indi-

viduelle projekter og planlægning af 

årets juletur for stifinderne og spej-

derne. 

Med spejderhilsen Skovmændene 

Skovmændene 
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Vestre Kaj 16, 4700 Næstved Tlf.: 50 80 22 00  



24 

Gruppestyrelsen 

Formand Nicolai Winther, Dalumvej 25, 4700 Næstved 

Formand-1nae@gulspejder.dk 

27529177 

Kasserer Karina Svenningsen  

Kasserer-1nae@gulspejder.dk 

27397738 

Sekretær Majken Winther 

oversejlet@gulspejder.dk 

50510556 

Forenings-

administrator  

Mette Iben Hjorth,  

Fa-1nae@gulspejder.dk  

24790981 

Medlemmer  Michael Romer, msromer@sol.dk 22648888 

Mette Iben Hjorth, metteij@roskilde.dk 24790981 

Dorthe Aggerlin, dsaggerlin@gmail.com 40779643 

Karsten Lykkebo, karsten@lykkeboe.dk 21863505 

  

Suppleant Jens Ole Ravn, jens@av-huset.dk 25427102 

Signe Flyverbjerg, flyvhoej@gmail.com 27117131 

Ledere 

Bævere Kirsten Alexandersen, Nylandsvej 16B 

Kirstenalexandersen@gmail.com 

22258489 

Ulve Lisette Poulsen, Halfdan Rasmussens Vej 39A, 4700 Næstved 

lp@kvalitetsrevision.dk 

28111540 

Stifindere Morten Ingemann Kronbo, Hedetoften 27, 4700 Næstved 

morteningemann@kronbo.dk 

40731554 

Troppen 

  

Ian Kenney, Neblevej 4 

Alex_kenney@hotmail.com 

40738365 

Skovmænd 

(pioner) 

Ian Kenney, Neblevej 4 

Alex_kenney@hotmail.com 

40738365 

Redaktør 

Oversejlet Majken Winther, oversejlet@gulspejder.dk 50510556 

Hjemmesiden Nicolai Winther, web-nae@gulspejder.dk 27529177 

Øvrigt 

Spejderlaug Ole Vallentin, Daddelvej 32, 4700 Næstved 55721931 

Hyttemester Michael Romer og Karsten Lykkebo 

Hyttemester-1nae@gulspejder.dk 

22648888 

21863505 

Lån af kanoer 

Hytteleje  

Nicolai Winther, Dalumvej 25, 4700 Næstved 

Formand-1nae@gulspejder.dk 

27529177 


