
  

Spejdernyt for 1. Næstved Trop og Flok 

De Gule Spejdere i Danmark 

Foråret 2022 

Billedet er fra troppens vildmarkstur i Sverige, som I kan læse 

mere om i bladet. Derudover byder bladet på referat fra foræl-

drerådsmødet, samt nyt fra alle grenene. 
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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 
Medlem 

Johs Rasch 
Suppleant 

Peter Jørgensen 

Medlem 

Karsten Lykkebo 
Medlem 

Michael Romer 
Medlem 

Mette Hjorth 



3 

Bæverleder 

Kirsten 

  

 

Ledere  

 

 

Ulveleder 

Sika 
Ulveassistent 

Messua 
Ulveassistent 

Pudmini 

 

 

Ulveassistent 

Jumbo 

 

 

Stifinderleder 

Bagheera 
Stifinderassistent 

Kaa 
Stifinderassistent 

Baloo 

 

 

 

 

Tropsleder 

Ian 
Tropsassistent 

Peter 
Tropsassistent 

Emily 
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Kære læsere 

Så går vi mod lysere tider og foråret er over os, en dejlig tid at være spejder i.  

Vi har afholdt det årlige forældrerådsmøde og forårets arbejdsdag i hytten. Desværre 

var der ikke mange forældre som deltog, men stor tak til de få som gjorde.  

 

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

mail: Oversejlet@gulspejder.dk 

 

 Med gul spejderhilsen 

  Majken 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Side 4  Redaktøren    

    Side 5  Referat fra forældrerådsmøde    
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Næste deadline er  

den 29. maj 2022 

Nyt fra redaktøren 
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Forældrerådsmøde 
 

 

 

1.Næstved Trop og Flok forældrerådsmøde den 24. februar 2022 

Velkomst ved formand Nicolai Winther 

1. Valg af dirigent og referent  

Dirigent:  Jens Ole Ravn 

Referent: Majken Winther 

Dirigenten konstaterede, at indkaldelse til forældrerådsmøde var lovligt indvarslet, idet 

indkaldelsen var modtaget 23. januar dvs. rettidigt.  

2. Beretning fra Gruppestyrelsen og lederne  

Formandens beretning 

Først vil jeg lige sige en stor tak til min forgænger Tine Ermose som i 6 år, har ydet en 

stor indsats som formand. Hun er efterfølgende blevet valgt ind i korpsrådet, og jeg er 

sikker på at de vil få lige så meget gavn af hende, som vi har haft. Det er dejligt for 

1.Næstved at få en repræsenteret i korpsrådet igen. 

Nu er der snart gået et år siden jeg overtog formandsposten, ved den første online ge-

neralforsamling i 1. Næstveds historie, og det var vi måske ikke helt klar til, for der var 

desværre ikke mange forældre som deltog. Igen i år gør vi det på en ny måde, da vi skal 

indkalde med 30 dages varsel. Der var på det tidspunkt fortsat corona-restriktioner, og 

vi tog beslutning om, at flytte til et sted hvor plads ikke var et problem. Men heldigvis 

så er stort set alle restriktioner nu væk, og vi kan få vores hverdag tilbage. Det betyder 

også at vi i år forhåbentligt kan komme afsted på alle vores normale ture samt turne-

ringer, og det betyder også at vi i juni skal være vært for årets ulveturneringen.  

Spejderåret 2021 har heller ikke helt været ”normalt” men især sommerlejr og efter-

året har været næsten normalt, vi havde en rigtigt god sommerlejr på Lolland hvor næ-

sten alle der var med. Vi var i Knuthenborg, storspejderne var på ø-hike, og pionerne 

som var på jomfrutur. Desuden er oprykningstur, LPT & PRT blev afholdt som vanligt. 

Det var som om alt var tilbage til gamle dage inden Covid19, men da juletur og fælles 

juleafslutning kom, kom desværre også en ny variant, og dermed tilbage til håndsprit, 

mundbind, afstand og masser af plads. Det blev en lidt trist afslutning på året, og en lidt 

mærkelig opstart da ledergruppen også blev ramt af Covid19. 
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Forældrerådsmøde 
 

 

 

Vi har afholdt gruppestyrelsesmøder både fysisk og online - lidt flere end vi normalt 

pga. covid hvor der skulle laves aftaler omkring, hvordan spejdermøder/ture kunne 

lade sig gøre på trods af restriktioner mm.  

På gruppestyrelsesmøderne gennemgås der derudover budget, økonomi og investerin-

ger.  Vi gennemgår beretninger fra alle grenene og leder- og udvalgsmøder. Vi fungerer 

som bindeled mellem grenene, deres ledere og forældre.  

Desværre har vi fået afslag på at bygge et værksted, så vi skal i løbet af dette år bruge 

vores ressourcer på at give jeres børn nogle gode oplevelser, og så lade nogle ”fagfolk” 

stå for den grove vedligeholdes af Kukkerhuset. 

Vi starter hver spejdersæson med en grillaften - tilslutningen er stor og det er en hygge-

lig måde lige at få sagt hej efter en lang sommer. Det var dejligt, at det kunne lade sig 

gøre sidste år og at der deltog så mange. 

I december sælger vi altid juletræer ved Cirkle K/ Sct. Jørgens Park. Det kunne heldigvis 

også lade sig gøre og 2021 var et rigtig godt år - knap 19.000 blev tjent. Stor tak til jer, 

som stod i regn og vind, med mundbind og sprit. 

Som altid vil jeg gerne appellere kraftigt til, at I forældre engagerer jer i de civile arran-

gementer, melder jer som postmandsskab, chauffører og madtanter, således vi undgår 

at lederne overbelastes – de er her på frivillig basis både til møderne i hverdagen og 

weekendture m.m. I samme ombæring vil jeg også sige, at er der forælder med en lille 

spejderleder i maven, så byd gerne ind. Vi vil gerne være flere - de færdigheder man 

måske ikke har, de kan læres. 

Vi har også brug for flere civile i gruppestyrelsen. Da vi skal løfte i flok, er det vigtigt at 

flokken er stor, så vi hver især ikke skal løfte så meget. 

Vores spejdergruppe er én af de største gule spejdergrupper i landet. En forening, der 

er båret af frivillige, er der brug for folk der vil engagere sig! Dette er nødvendigt for at 

vores børn og unge kan få oplevelser, fællesskab og færdigheder med sig - det kan ikke 

understreges nok, at der er brug for opbakning.  

Beretning fra Grenlederne 

Bæverne v/ Kirsten (5-6 år) 

Kirsten og Valdemar har bæverne. Lige nu er der kun 6 bævere og de ønsker sig nogen  
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flere. Det har været meget unge bævere, så niveauet har været sinket. Men man øvet  

på at være gode kammerater, der er lavet små spejderfærdigheder, de går tur hver  

gang og er næsten altid ude. Hvert år er der 2 arrangementer på Kirstens skolen. 1 til 

jul og 1 omkring Baden Pauls fødselsdag. Bæverne deltager i byløb, samt har en over-

natningstur, hvor de små går 3 km og de store 5 km. Kirsten stopper som leder til som-

merferien 2023.  

Ulvene v Lisette (7-10 år) 

Der er 30 ulve. Der er mange mellem 7-8 år, det betyder mange små ulve, niveauet er 

derfor sænket til mindre udfordringer. Ulvene er påbyløb i marts, og har en overnat-

ning i hytten i maj, hvor der bliver gået 10 + 20 km. 1. Næstved skal afvikle ulveturne-

ring den 10-12 juni. Der bliver brug for mange forældre blandt andet til madlavning. 

Det bliver afgørende med stor forældreopbakning, for at give ulvene en faktisk spejder-

oplevelse. Yderligere information efter ledermøde i marts.  

Sommerlejr for ulvene bliver ”Spejdernes lejr” i Hedelandet fra den 23-31. juli. Lizette 

stopper som leder til sommerferien 2023. 

Stifinderne v Morten (10-12 år)  

Der er ca. 20 stifindere og har trods Corona været på oprykningstur i Fodby i august, en 

vandring hvor langt de fleste gik 40 kilometer, og en efterårstur til Avnø hvor vi over-

nattede i shelters, lavede pizzaer, hyggede og tog totemprøven. Vi har desuden været 

på juletur med spejdere og pionerer i Karrebækstorp. Det er den mørkeste tid lige nu 

og vi er trætte af kulde og mørke men om hjørnet venter nogle gode måneder med 

forberedelser til stifinderturnering, både turnering og øveweekend. Sommeren byder 

på en tur til Bornholm kun for stifindere.  

Vi veksler mellem teori og praktiske øvelser, men det bliver rart når vi igen kan lave 

egentligt spejderarbejde udenfor. 

Noget af det første vi skal i gang med er en foropgave til stifinderturneringen. Der vil 

også komme en aften i køkkenet på Gedebjerg skole, hvor vi øver os i madlavning. 

Spejderne v Mikkel (13-18 år) 

Der er 11 spejdere, og der er 2 patruljer som kører nu, patruljerne er ved at planlægge 

hver deres patruljetur. Patruljerne er i gang med Instaka, hvor de dyster mod hinanden. 

Lige nu laver de lanterner. 

Spejderne lige været i Sverige på vildmarkstur. I foråret venter turneringerne Ranger 

Challenge i Ree og Wagadugo. Sommerlejr går til Kandersteg i Schweiz, hvor der blandt 

andet skal hentes en ny isøkse, som er et vandretrofæ for ”Årets spejder”. Den gamle  
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Forældrerådsmøde 
 

 

 

isøkse er fra 1979, og er nu fyldt op med navne. Der kommer en mødt angående bud-

get og planlægning. 

Pionerne v Mikkel (19-25 år) 

Der er 13. pioner men mange læser og derfor bor andre steder i landet. Derfor er der 

kun 3 faste pionerer som møder op, hvor de 2 hjælper ved spejderne og 1 hos stifinder-

ne. 

Roverne v. Nicolai (over 25 år) 

15-16 stk. Roverne holder møde første mandag i måneden, og derudover deltager de i 

roverturneringen. 

3. Fremlæggelse af årsregnskab med tilhørende status til godkendelse  

Regnskabet skal være udsendt 15 dage før, hvilke ikke er tilfælde i år. Der er ingen ind-

sigelser, så regnskabet kan gennemgås og godkendes. 

Karina fremlagde årsregnskabet og status. 

2021 regnskab 

Totale indtægter:      192.180,03 

Totale udgifter:          189.638,16 

Årets resultat:            2541,87 

Spørgsmål fra Jens Ole: Hvorfor 60.000 til sommerlejr (ca. 1000 kr. pr. barn i alle grene) 

Årsregnskab og status blev godkendt. 

4. Vedtagelse af budget – herunder fastsættelse af medlemskontingent  

Der er budgetteret med indtægter på 178.075,00 kr. og udgifter på 177.750,00 kr. for 

2022. 

Budgettet blev godkendt. 

Gruppebestyrelsen foreslår at kontingentet beholdes uændret.  

Forslaget blev godkendt. 

Jens Ole bemærker at budgettet bærer godt, og dette blandt andet skyldes forældre-

indsatsen fx ved juletræssalg. 
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Der arbejdes fra gruppestyrelsen side med at få ressourcer ud til børnene fx ved at bru-

ge penge på betaling af håndværkere til reparationer, vedligeholde m.m. af Kukkerhu-

set, så forældrenes ressourcer kan bruges til gavn for spejderne fx ved at hjælpe til med 

ture som madtante eller opgaver som er direkte relateret til spejderarbejde fx stå post 

m.m. 

5. Behandling af indkomne forslag  

Ingen indkomne forslag 

6. Valg af repræsentanter og suppleanter til gruppestyrelsen  

På valg til gruppestyrelsen er:  

 Michael Romer (ønsker genvalg)  

 Majken Winther (ønsker genvalg)  

 Tina Christiansen (Genopstiller ikke)  

 Signe Flyvbjerg (suppleant) (Genopstiller ikke)  

 

Følgende er valgt sidste år og således ikke på valg (valgperioden er 2 år):  

 Karsten Lykkebo  

 Mette Iben Hjorth  

 Dorte Aggerlin  

 Karina Shacke Gram Larsen  

 Nicolai Winther  

 Jens Ole Ravn (suppleant) (må ikke fortsætte jf. regler for revisor) 

Følgende nye stiller op: 

 Johs Rasch 

 Peter Jørgensen (suppleant) 

Alle opstillede kandidater blev valgt. 

7. Valg af to revisorer  

Nino Gottlieb og Jens Ole Ravn ønsker er forsætte   

Revisorerne blev genvalgt. 

8. Gruppestyrelsens planer for det kommende år  

Der skal planlægge istandsættelse og reparationer af Kukkerhuset hvor større opgaver  
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Forældrerådsmøde 
 

 

 

bliver lavet af eksterne håndværkere. 

I året som er gået af gruppestyrelsen arbejdet for mere struktur og gennemsigtighed i 

gruppestyrelsens opgaver. Dette skal der arbejdes videre med så ledes at opgaverne for 

kommende gruppestyrelsesmedlemmer vil være lettere. 

Gruppestyrelsen ønsker en større forældreinddragelse, da altid er de samme forældre 

som byder ind. Gruppestyrelsen arbejder i denne forbindelse for mere tydelighed og 

bedre forventningsafstemning om de konkrete opgaver. 

9. Gruppestyrelsen konstituerer sig  

Formand: Nicolai Winther  

Kasserer: Karina Gram Larsen  

Sekretær og ansvarlig for oversejlet: Majken Winther  

Hyttemester: Karsten Lykkebo / Michael Romer  

Foreningsadministrator: Mette Iben Hjort  

BUS: Dorthe Aggerlin 

10. Eventuelt 

Nicolai og Karsten: Der er givet klart afslag til værkstedsbygning på Kukkerhusets grund. 

Planen om værksted er sendt til hjørnet, og fokus i det kommende år vil være på at 

forbedre og optimere de bygninger vi har. 

Morten: Der bruges meget tid på gruppestyrelsesmøderne til søgning om donationer, 

byggeprojekter m.m. tid som man gerne skulle bruges på opgaver til fordel for at spej-

derarbejde   

Ledere: Det bliver en vigtig opgave at få fundet nye grenledere som kan være klar til at 

overtage næste år. Det ville være optimalt hvis nogen ønsker at overtage grenlederjob-

bet efter Kirsten og Lisette at de allerede nu var med som føl på opgaven. 

Jens Ole: Som revisor mener han at gruppestyrelsen bør forholde sig til: At regnskabet 

sendes ud 15 dage før, og om man vil acceptere at dette ikke er gjort, og hvordan vi 

forholder os fremadrettet.  

Det er en god idé at køre bilag via foreningsadministration.  

Spejderlag: God idé at gøre brug at dette. 
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Bævere 
 

 

 

 

 

 

Hyggelig juleafslutning for 
bæverne og deres familier 
på Kirstens skole i Fodby. 
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Kirsten er i hytten fra ca. 16.10, så 

der er Bæverne velkomne til at kom-

me.   

Alle møder er mandag fra 16.30-18.00. Til alle 

møder medbringes en lille rygsæk med vand-

druk med navn. 

Husk altid praktisk og varmt tøj til møderne. 

Mandag den 4. april  Påskemøde 

Mandag den 11. april  Påskeferie - intet møde  

Mandag den 18. april  Påskeferie - intet møde  

Mandag den 25. april  På jagt efter forårstegn  

Mandag den 2. maj  Legepladsen  

Mandag den 9. maj  Så er der gåtur i den forårsklædte skov  

Mandag den 16. maj  Så er der gåtur i den forårsklædte skov  

Mandag den 23. maj  Bål og båltænding  

Mandag den 30. maj  Bål 

Mandag den 6. juni Pinse - Intet møde 

Mandag den 13. juni Fugle  

Lørdag den 18. juni 
Søndag den 19. juni 

Weekendtur med gåtur og overnatning og vi ses 
til august  

Mandag den 20. juni Vi er gået på sommerferie  

Bævernes program       

April - Juli 2022 
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Bævere 
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Onsdag den 6. april  Vi øver Knob, Flag, fugle og træer  

Onsdag den 13. april  Påskeferie - intet møde 

Onsdag den 20. april  Vi øver kompas, førstehjælp og ulvestof 

Onsdag den 27. april  Vi øver knob, førstehjælp, kimsleg og junglen 

Onsdag den 4. maj  Vi øver ulvestof, kompas, stjerner, flag, træer og 
fugle  

Fredag den 6. maj  
Lørdad den 7. maj 

Overnat i telt ved hytten. Vi går 10 og 20 km og træ-
ner til ulveturneringen (nærmere følger) 

Onsdag den 11. maj  Øvelsesløb til ulveturnering (4 poster)  

Onsdag den 18. maj  Øvelsesløb til ulveturnering (4 poster)  

Onsdag den 25. maj  ”Forløb” Bandeløb til ulveturnering (4 poster) 

Onsdag den 1. juni ”Forløb” Bandeløb til ulveturnering (4 poster) 

Onsdag den 8. juni O-løb for alle gule spejdere 16.30 til 18.30 

Fredag den 10. juni - 
Søndag den 12. juni 

Ulveturnering i Næstved (nærmere følger)  

Onsdag den 15. juni Hemmeligt møde 

Onsdag den 22. juni Snige øvelser, lege mv. i bålhytten  

Lørdag den 23. juli - 
Søndag den 31. juli  

Spejdernes Lejr i Hedeland Naturpark 
(nærmere besked følger)  

Ulvenes program           

April - Juli 2022 
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LYT OH ULVE!! 
Vi er næsten 30 ulve. Vi oplever i øjeblikket at der ikke meldes afbud hvis man ikke 
kommer. Der kommer en del ture i foråret og hvis man skal være spejder hos De Gule 
Spejdere forventer vi en deltagelse på møder og ligeledes på ture der er mere end 90%. 
Hvis vi har alt for mange, der kun kommer hver anden gang og sjældent på ture, er det 
med til at ødelægge for dem der trofast kommer hver gang. Dette må vi se at få rettet 
op på hurtigst muligt! 

Vi har lidt ledige pladser at fylde op med efter sommerferien – så hvis du kender nogle 
der kunne tænke sig at prøve at være spejder så tag din ven med til et ulvemøde efter 
ulveturneringen eller lige efter sommerferien. Vi laver en konkurrence med en flot gave 
til den der tager flest nye med (det gælder alene indmeldte ulve). Konkurrencen går fra 
nu til og med 30. september 2022. 

Vi har desværre ikke været på vinterløb i år, men har gennemgået posterne på 2 ulve-
møder. Vi har været på 
Byløb i Næstved By sam-
men med bæverne. Vi har 
forsøgt at gøre alle bander 
lige stærke og har indført 
et nyt begreb 
”Bandeassistent assistent” 
så banderne nu har 3 
”ledere” hver. Dette skal 
være med til at styrke 
banderne, både på post-
løsning og turn-out, så 
ulve, klø på med at dygtig-
gøre jer til ulveturnerin-
gen, så har I en god chan-
ce for at vinde i år!  
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Fredag den 6. maj – Lørdag den 7. maj 
overnatter vi i telt ved spejderhytten 
og går 10 km og 20 km samt træner til 
ulveturnering.   (Nærmere følger) 

Den 8. juni er der orienteringsløb for 
alle, så husk løbesko og passende tøj.  

Vi går nu i gang med at øve os til Ulve-
turneringen som I år finder sted hos 
os i Næstved, den 10-12 juni 2022. I 
må meget gerne læse i ulvebogen og 
dygtiggøre jer hver i sær – få gerne 
jeres forældre til at hjælpe jer med 
træningen ☺ 

Vi glæder os alle til at deltage på spej-
dernes lejr i Hedeland Naturpark – det 
bliver en oplevelse for livet. Lejren 
finder sted fra lørdag den 23. juli til 
søndag den 31. juli 2022. I har allere-
de fået nærmere information herom. 

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

April - Juli 2022 
Onsdag den 6. april  Snigning/ Personlige mål 

Onsdag den 13. april  Påskeferie - intet møde 

Onsdag den 20. april  Lejrsport, værktøj og materiel 

Onsdag den 27. april  Foropgave 

Onsdag den 4. maj  Lejresport, værktøj og materiel 

Onsdag den 11. maj  Madlavning Gedebjerg skole (nærmere følger) 

Fredag den 14. maj  
Lørdag den 15. maj 

Øveweekend (nærmere følger) 

Onsdag den 18. maj  Bueskydning, diverse spejderstof 

Onsdag den 25. maj  Intet møde (vi skal med færgen) 

Torsdag den 26. maj - 
Lørdag den 28. maj 

Stifinderturnering på Bornholm (nærmere følger) 

Onsdag den 1. juni Oprydning efter stifinderturnering 

Onsdag den 8. juni O-løb for alle gule spejdere 16.30 til 18.30 

Onsdag den 15. juni Hemmeligt møde  

Onsdag den 22. juni Klar til sommerlejr 

Søndag den 26. juni - 
Fredag den 1. juli  

Sommerlejr (nærmere følger) 
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Stifindere på sporet. 

Vi er ca. 20 stifindere og sluttede året 2021 af med en 
juletur med spejdere og pionerer i Karrebækstorp hvor 
vi hyggede på et spejderløb, spiste julefrokost og spille-
de det meget hemmelige julespil om aftenen. Herefter 
gik der Corona i det, men i 2022 har vi trods den mørke 
tid øvet førstehjælp, besnøringer, dystet med rednings-
reb og meget andet. 

Det er den mørkeste tid lige nu og vi er trætte af kulde 
og mørke men om hjørnet venter nogle gode måneder 
med forberedelser til Stifinderturnering, både turnering 
og øve-weekend. 

Sommeren byder på en tur til Bornholm kun for stifin-
dere. 

Vi veksler mellem teori og praktiske øvelser, men det bliver rart når vi igen kan lave 
egentligt spejderarbejde udenfor. 

Noget af det vi skal i gang med er en for-opgave til stifinderturneringen på Bornholm. 
Der vil også komme en aften på Gedebjerg skole i køkkenet, hvor vi øver os i madlav-
ning. 

Vi har været på Bornholm og fundet rammerne til en fantastisk sommerlejr der i år 
kun er for stifindere. Vi skal opleve de fedeste steder på klippeøen sammen og opleve 
de hemmeligste steder som kun stifinde-
re kender. Vi gælder os rigtigt meget til 
en eventyrlig uge. 

På sporet  Bagheera, Kaa og Baloo 

HUSK SOMMERLEJREN ER RYKKET TIL 

UGE 26 
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Flagermuspatruljen 
 

 

 

 

Kære læser 

Vi fik afsluttet 2021 med en masse julehygge. Der blev 
afholdt den sædvanlige ”juletur” for stifindere og trops-
spejdere. Det var en vældig hyggelig tur, med en masse 
traditioner.  

I troppen betyder det nye år starten på Instaka. Instakaen 
er en patruljekonkurrence i mellem patruljerne i 1. Næst-
ved.  

Den første opgave vi fik, var at vi skulle fremstille 2 kiler. 
De blev brugt da vi i februar tog på ”Vildmarkstur” til Sve-
rige. Lørdagen stod på etablering af bivuak, en dejlig van-
dretur og en kold dukkert i en svensk sø. Vi fik brugt vores 
kiler til at flække en stamme, der senere skulle blive til en 
nyring. Natten var kold og våd, men vi sov trygt og godt 
inde under presenningen. Søndag fik vi kåret vinderen af 
”pløk”, i år blev det Peter der løb med sejren.  

Tilbage i Kukkerhuset arbejder vi ihærdigt på at få frem-
stillet 2 lanterner. De bliver flotte når de engang er færdi-
ge.  

I flagermus skal vi også snart holde en patruljetur, hvor vi 
skal hygge os og få forberedt os på ”Ranger Challenge” 
der bliver afholdt den 1-3 april. Vi stiller dog kun op med 1 
patrulje fra 1. Næstved, så vi samarbejder om at lave en 
flot foropgave.  

Ellers står det meste af foråret på instaka-opgaver og nog-
le fede spejderløb. Vi skal nemlig også snart afsted på 
Wagadugo.  

MGSH Kirstine, PL 
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Hej Spejdere! 

December stod på øvning af mærker, og juletur for stifinder-, spejder- og pionerene. 

Juleturen startede i hytten med nogle små startopgaver og derefter gik turen med far-

men hvor de mødte nogle Stormester inspirerede poster, for eksempel stabel det høje-

ste tårn af vaniljekranse kun ved hjælp af gafler. Ude på farmen blev der spist lækker 

julefrokost med det hele, og om aftenen blev der spillet Oknab. Dagen efter kom famili-

en til æbleskiver og hørte de forskellige holds digte. 

Efter nytår blev det ENDELIG tid til at vi kunne starte en ordentlig Instaka, Instaka er en 

patrulje konkurrence. Vi er meget glade for at der kan afholdes en Instaka det er helt 

tilbage i 2019 at der sidst har været en Instaka som kunne gennemføres. I Instakaen er 

der en masse opgaver som tropsspejderne skal læse i deres patruljer, en af opgaverne 

var kiler til de at patruljer kunne flække en træstub til en nying på vores Vildmarkstur. 

Vildmarksturen gik til Sverige, på vejen derop svingede vi lige forbi Godis flyet så spej-

derne havde lidt guf til køreturen. Efter ankomsten til Lilla Pils gik spejderne i gang ed 

at byggen den bivuark de skulle overnatte i og dernæst var det tid til at prøve deres 

kiler af ved flækning af træstubbe. Spejderne havde lavet nogle gode kiler så det gik 

som det skulle, de fik dem ordnet og fik tændt bål i dem, så nyingerne kunne varme 

bivuarken op. Inden aftensmaden blev der gået en aftentur i den dejlige svenske natur, 

også var det ellers tid til den traditionstro dukkert i søen, lads os bare sige det som det 

er, det var meget meget koldt men vi har nogle seje tropsspejdere der gjorder det med 

smil på læben. Til aftensmad var 

der lækker vildt gryderet og el-

lers stod aftenen bare på hygge 

indtil spejderne skulle ud i poser-

ne i bivuarken. Dagen efter stod 

dagen på DM i Pløk og her var 

det Peter der vandt, efter det 

meget intense DM i Pløk gik tu-

ren hjem af til Danmark igen.  

 

         Troppen 
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Her i foråret har spejderne et presset program, der er en 

masse ture som der skal laves foropgaver til. Spejderne skal 

på Ranger Challenge, som er et tværkorpsligt spejderløb der 

foregår over i Reepark i Jylland, løbet har fokus på problema-

tikken omkring krybskytter og truede dyrearter. Spejderne 

skal til Ranger Challenge lave en bue med 3 pile, og den skal 

kunne skyde 10 meter. Spejderne skal også på Wagadugo 

som er et løb der handler om Kaj Olsen der altid er ude på et 

eller andet, løbet foregår i året 1938 så spejderne skal frem 

med skrivemaskinerne og med deres detektivinstinkter for at 

hjælpe PET 5 med at fange Kaj Olsen og opklare hans lumske 

planer. Der bliver også set meget frem til alle forårets ture 

da det også er tilbage i 2019 de blev afholdt sidst.  

Spejderne ser også frem til sommeren da der skal vi på ud-

landstur til Schweiz, hvor vi skal bo nogle dage på det inter-

national spejdercenter Kandersteg. Vi i tropsledelsen er ved 

at se på nogle weekender, hvor spejderne skal trænes lidt i 

at vandre med rygsække så de kan blive helt klar til at vi skal 

vandre i Schweiziske bjerge.  

Med Spejderhilsen Tropsledelsen  

         Troppen 
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Egernpatruljen 
 

 

 

Kære spejdere.  

I troppen har vi lavet nye patruljer, så i Egernpatruljen byder vi velkommen til Christian 
og Mikail fra Falkepatruljen.  

Vi er begyndt på den årlige Instaka, hvilket er en konkurrence mellem patruljerne. Det 
startede med at troppen mødtes ved Herlufsholm kirke og vi gik sammen ud til den 
store eg hvor vi gravede vores stridsøkser op i patruljen. Vi blev præsenteret til årets 
opgaver i flammernes skær. Opgaverne består af 2 egetræskiler, 2 lanterner, en tørklæ-
dering til alle mand i patruljen, en foropgave til Ranger Challenge, hvilket består af en 
bue og 3 pile og sidste opgave er en foropgave til Wagadugo hvilket endnu er ukendt.  

Vi har i starten af det nye år været på den årlige vildmarkstur i det svenske. Vi mødtes i 
hytten kl. 7 lørdag morgen og spiste morgenmad sammen. Så pakkede vi vores biler og 
kørte afsted. Nu da vi var i Sverige, stoppede vi selvfølgelig i slikflyet og købte forsynin-
ger til turen. Da vi kom frem til hytten Lille Pils, slog spejderne en stor fælles Bivuak op 
og fik hurtigt startet et bål op. Eftermiddagen fik vi til at gå med at flække stammer til 
nyinger. Vi flækkede dem med vores hjemmelavede kiler til instaka. Ellers gik vi en tur i 
den smukke svenske natur, vinterbadning og øvede pejling. Om aftenen spiste vi en 
lækker gryderet og fortalte gamle spejderhistorier i skær af stearinlysene. Næste mor-
gen vågnede vi til duften af pandekager som lederne havde lavet til os. Om formidda-
gen fik vi holdt den årlige pløk-turnering, hvor Peter løb af med sejreren. Om eftermid-
dagen kørte tilbage til Danmark efter en hyggelig weekend i Sverige.  

Møderne efterfølgende har vi fået lavet videre på vores Instakaopgaver, kigget på stjer-
ner, taget optagelsesprøver og andre duelighedstegn. Vi 
kommer til at arbejde med instakaopgaver indtil instaka 
afsluttes på Sct. Georgs dag.  

De næste par måneder byder på mange spejderture, bå-
de Gilwellturen, PL/PA-kursus, Wagadugo, Ranger Chal-
lenge og nok også en patruljetur for egern.  

Med gul spejder-hilsen  

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

Johs Rasch, johsrasch@gmail.com 26286121 

Suppleant Peter Jørgensen, peterogpigerne@gmail.com  20613124 

  

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 


