Spejdernyt for 1. Næstved Trop og Flok
De Gule Spejdere i Danmark
Sommer 2021

De 7 nye medlemmer af Susåens Sønner. På billedet er de netop hjemvendt fra Jomfruturen, som blev afsluttet ved lejrbålet på sommerlejren.

1. Næstved Trop & Flok
Oversejlet:
Medlemsblad for De Gule Spejder i 1. Næstved Trop og Flok.
Tryk: Lasertryk. Oplag: 120 eksemplarer.
Udkommer: April, Juni og December
Gruppestyrelsen i 1. Næstved Trop og flok.
De civile medlemmer, som er valgt på forældrerådsmødet.
Formand:
Nicolai Winther

Kassere:
Karina Svenningsen

Sekretær:
Majken Winther

Medlem:
Karsten Lykkebo

Medlem:
Michael Romer

Medlem:
Mette Hjorth

Medlem:
Dorthe Aggerlin

Medlem:

Medlem:
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Ledere
Bævere (leder):
Kirsten

Bævere:
Gitte

Bævere:
Sophie

Ulve (leder):
Sika

Ulve:
Massua

Ulve:
Phao

Stifinder (leder):
Bagheera

Stifinder:
Kaa

Stifinder:
Baloo

Troppen:
Peter

Troppen:
Per

Troppen:
Ian
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Nyt fra redaktøren
Kære læsere
Det sidste år har været mærkeligt, og det gælder også for Oversejlet, som ikke er
udkommet i foråret, da der har været sparsomt med aktiviteterne. Det er derfor
besluttet at vi i år laver en særlig sommerudgave, hvor der blandt andet er mange
skønne billeder fra sommerlejren.
Husk at alle er velkomne til at bidrage med indlæg til Oversejlet. Indlæg sendes til
mail: Oversejlet@gulspejder.dk

Med gul spejderhilsen

Næste deadline er
den 24. oktober 2021

Majken W

Indholdsfortegnelse
Side 4
Side 5
Side 6
Side 10
Side 12
Side 14
Side 19
Side 21
Side 23
Side 24

Redaktøren
Nyt fra formanden
Bævere
Ulve
Stifindere
Sommerlejr på Kråruplund
Madtante
Skovmændene
Annoncører
Adresseliste
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Nyt fra formanden
Jeg vil starte med at sige en stor tak, til den afgående formand Tine Ermose for de 6 år
hun har givet os.
Lige kort om den nye formand, som de fleste ved er jeg jo også assistent hos stifindergrenen, men da Covid-19 har lagt et stort arbejdspres på flere af gruppestyrelsens
medlemmer, har jeg valgt at dele mine kræfter mellem det uniformeret spejderarbejde og det civile formandsarbejde, ind til videre for det næste år. Herefter håber vi, at
vores alles hverdag er blevet mere normal igen, og at det kan give overskud til en civil
formand.
I år fik vi også prøvet noget nyt nemlig online grupperådsmøde i maj, hvor der desværre ikke var den store tilslutning, men jeg håber vi er tilbage til fastelavnsløb/
forældrerådsmødet i slutning af februar, hvor vi kan mødes i kukkerhuset.
Foråret plejer jo at være fyldt med turneringerne og spejderløb hvor vi plejer at gøre
det godt. Desværre er alle turneringer rykket til næste år. Det betyder også at det
forsat er 1.Næstved, som skal afholde Ulveturneringen til juni 2022. For at vi kan forberede og afholde en spændende og veltilrettelagt Ulveturnering får vi brug for jeres
hjælp, så I må meget gerne sætte kryds i kalenderen d. 10-11-12 juni 2022.
Nu håber jeg bare på at efterår, vil blive fyldt med godt spejderarbejde og nogle gode
ture.
Gruppestyrelsen mangler en hjælpende hånd
Da vi desværre har mistet flere medlemmer i gruppestyrelsen over de sidste par år,
har vi brug for nye gruppestyrelsesmedlemmer, som har tid og lyst på at bruge lidt tid,
så 1. Næstved kan fortsætte med at skabe gode spejderoplevelser for vores børn og
unge mennesker. Der er valgt på forældrerådsmødet i februar 2022 hvor valgperioden
er for en 2-årig periode, men hvis nogen allerede nu er friske og vil byde ind så skriv til
Formand-1nae@gulspejder.dk
Husk jo flere vi er i gruppestyrelsen, jo mindre arbejder til hver.
Forsat god sommer.
Nicolai
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Bævernes program
August - November 2021
Alle møder er mandag fra 16.3018.00.

Jeg er i hytten fra ca. 16.10, så der er Bæverne
velkomne til at komme.

Onsdag den 11. august

GRILLAFTEN Vi mødes til bålhygge med mad kl.
18.00. Forældre og søskende er meget
velkomne. Vi slutter omkring kl. 20.00.
Medbring selv tallerkner, bestik samt drikkelse!

Mandag den 16. august

Tur i skoven

Mandag den 23. august

Naturbanko i Skoven

Mandag den 30. august

Tur til Legepladsen

Mandag den 6. september

Snak om Bævere og om Bævermærker

Mandag den 13. september

Baden Powell

Mandag den 20. september

Kimsleg

Mandag den 27. september

Dannebrog og Nordiske flag

Mandag den 4. oktober

Uniform og mærker

Mandag den 11. oktober

Historien om vennerne i Skoven

Mandag den 18. oktober

EFTERÅRSFERIE (Vi holder ikke møde)

Mandag den 25. oktober

Øve Ømhaleprøven

Søndag den 1. november

Øve Ømhaleprøven

Mandag den 8. november

Tage Ømhaleprøven

Mandag den 15. november

Knob og mørketur

Mandag den 22. november

Lave kollage

Mandag den 29. november

Julemøde på Skolevej 13 i Fodby

Mandag den 6. december

Sidste Bævermøde inden jul med banko og hygge på Skolevej 13
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Bævere

Til alle møder medbringes en lille rygsæk med vanddunk med navn. Altid praktisk og
varmt tøj på til møderne.
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Bævere
Kære Bævere/Spejdere
Bæverflokken bliver større
og større, lige nu er der 21
Bævere, hvoraf de 14 skal
være ulve efter sommerferien. Her efter Coronaen har vi
fået lavet en masse dejlige
udendørsting og heldet har
heldigvis været med os og vi
har haft dejligt vejr. Vi har
haft tændt en masse bål med
dertil hørende skumfiduser og mariekiks, plantet blomster i krus og specielt brugt meget tid på at lave vandrestave til Bæverne.
Efterhånden som der kom flere Bævere til, er de blevet delt op i de Bævere som skal
være Ulve efter sommer og de Bævere som har et år endnu som Bævere.
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Bævere
Med de yngste blev der gået masser
af ture, fundet insekter og dyr, og
øvet lettere spejderfærdigheder.
Med de ældste har der været fokus
at øve sig på ”at tie stille og lytte” og
udvikle færdigheder, så de er klar til
at rykke op som ulve.
Som sædvanlig sluttede vi Bæversæsonen af med et brag, af en weekend-hyggetur. Der blev gået henholdsvis 3 og 5 km. Der blevet leget
med vand, spillet fodbold og stikbold, hoppet på trampolin, set film
og spist en masse dejlig sager og
sørget for at alle kunne tage på en
velfortjent ferie efter en veloverstået weekend.
Efter sommerferien er vi 6 Bævere
tilbage, så nu er der igen plads til at
tage en kammerat med.
Efter sommerferien starter Sophie
også med at læse i København, så
desværre er det nok ikke så tit Sophie kan komme til Bævermøder.
Alle Bævere ønsker Sophie god vind
i København, vi kommer til at savne
dig.

De bedste bæverhilsner
Kirsten, Valdemar, Gitte og Sophie
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Ulvenes program
August - November 2021
Onsdag d. 11. august
Ulvene kommer kl. 16.30 og
hjælper med at lave bål mv.

GRILLAFTEN Vi mødes til bålhygge med mad kl.
18.00. Forældre og søskende er meget velkomne. Vi
slutter omkring kl. 20.00.
Medbring selv tallerkner, bestik samt drikkelse!

Lørdag d. 14. august
Søndag d. 15. august

Opryknings weekend. Gælder kun de ulve som skal
være stifindere efter ferien.

Mandag d. 16. august

Startskud ved Sct. Georgs gilderne

Onsdag d. 18. august

Første ulvemøde. Nye bander – nye ulve

Onsdag d. 25. august

Knob, førstehjælp og redningsrebskast

Onsdag d. 1. september

Kompas, stjerner og Nordiske Flag

Onsdag d. 8. september

Fugle, Træer og kimsleg

Onsdag d. 15. september

Vi går i gang med 1. stjernen

Onsdag d. 22. september

Vi fortsætter med 1. stjernen

Onsdag d. 29. september

Flokaften (forældremøde kl.17.30 – 18.30)

Onsdag d. 6. oktober

Hygge i bålhytten med pølser og leg

Onsdag d. 13. oktober

Vi øver Ømfod og andre ulvefærdigheder

Onsdag d. 20. oktober

EFTERÅRSFERIE (Vi holder ikke møde)

Onsdag d. 27. oktober

Vi øver Ømfod og andre ulvefærdigheder

Onsdag d. 3. november

Ømfodsoptagelse (nærmere følger)

Onsdag d. 10. november

Vi fortsætter med 1. stjernen

Onsdag d. 17. november

Vi fortsætter med 1. stjernen

Onsdag d. 24. november

Vi fortsætter med 1. stjernen

Lørdag d. 27. november
Søndag d. 28. november

Juletur og 10 km tur.

Søndag d. 28. november

Fakkeloptog/julemanden (nærmere følger)
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LYT OH DANMARKS BEDSTE ULVE!!
Ja sådan burde der havde stået, men vi har desværre ikke været på ulveturnering i 2 år nu på grund af Covid-19. Vi er sikker på at I havde klaret det godt,
hvis vi havde været afsted.
Vi har heller ikke været på vinterløb og byløb i foråret, men dog har der været
en enkelt weekendtur i maj måned.
Et fortsat godt ulvearbejde i det næste spejderår – så er vi klar til ulveturnering
i juni måned 2022 i Næstved, hvor vi står som arrangør af årets ulveturnering –
I skal glæde jer ☺ I den forbindelse skal vi bruge en masse forældre til at hjælpe os med mad og andre opgaver, så sæt allerede X i kalenderen nu den 10-1112 juni 2022.
Vi har været på sommerlejr med 12 ulve. Det har været hyggeligt og I fik taget
en masse mærker og vi
glæder os til at starte op
efter sommerferien
igen, hvor vi håber I er
klar til at give den fuld
gas med ulvefærdigheder, og vi håber også på
at vi kan gennemføre
alle ture i efteråret 2021
og foråret 2022.
Phao, Massua, Christian
og Sika
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Stifindernes program
August - November 2021
Onsdag d. 11. august

GRILLAFTEN Vi mødes til bålhygge med mad kl.
18.00. Forældre og søskende er meget velkomne. Vi
slutter omkring kl. 20.00.
Medbring selv tallerkner, bestik samt drikkelse!

Lørdag d. 14. august
Søndag d. 15. august

Oprykningsweekend sammen med nye ulve samt
spejderne og pionerer.

Mandag d. 16. august

Startskud ved Sct. Georgs gilderne

Onsdag d. 18. august

Forældremøde 19-20
Første møde gennemgang af året

Onsdag d. 25. august

Lejrplads, besnøringer og bueskydning

Onsdag d. 1. september

Lejrplads, besnøringer og bueskydning

Onsdag d. 8. september

Lejrplads, besnøringer og bueskydning

Onsdag d. 15. september

Lejrplads, besnøringer og bueskydning

Lørdag d. 18. september

Vandringer (nærmere følger)

Onsdag d. 22. september

Diverse spejderstof, Snigning

Onsdag d. 29. september

Diverse spejderstof

Onsdag d. 6. oktober

Historie om Creek-stammen

Onsdag d. 13. oktober

Kort og kompas

Onsdag d. 20. oktober

EFTERÅRSFERIE (Vi holder ikke møde)

Onsdag d. 27. oktober

Diverse spejderstof

Lørdag d. 30. oktober
Søndag d. 31. oktober

Weekend tur (nærmere følger)

Onsdag d. 3. november

Diverse spejderstof, Totemprøve

Onsdag d. 10. november

Knob og knobtavle

Onsdag d. 17. november

Knob og knobtavle. Snigning

Onsdag d. 24. november

Diverse spejderstof, Totemprøve

Søndag d. 28. november

Fakkeloptog/julemanden (nærmere følger)
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Stifindere, giv aldrig op!
Foråret bød på opstart til spejder og næsten alle har holdt ved, samtidig er I rigtig
mange der er startet op til spejder i 1. Næstved Creeks, så nu vi tæller 28 aktive stifindere. Vi var også så heldige at få en ny leder i vores stamme, Esben, som har fået navnet Baloo.
Vi er kommet rigtigt godt i gang efter vores genåbning, og har brugt en del tid på at
genopfriske vores færdigheder, som var gået lidt i glemmebogen under coronanedlukningen.
Vi har brugt tiden på at styrke sammenholdet, blandet andet ved at bygge en bro over
Rønnebækken og en sæbekassebil, og sidst nævnte blev også brugt til at afholde stifindermesterskab i sæbekassebil.
Det lykkedes at holde en øveweekend midt i maj, hvor vi skulle prøve kræfter med
livet som stifindere, og da stifindereturneringen jo ikke har været afholdt de sidste
par år, er der ikke mange som har prøvet kræfter med at bygge egen lejrplads, lave
mad over bål og sove i telt. Vi må sige, at vi var meget imponerede over hvor godt et
resultat I alle kom frem til.
Årets sommerlejr gik til Kråruplund på Lolland, her var der rigtigt tid til at være sammen og lære hinanden at kende, der blev også lavet lidt lejrplads hvor vi selv lavede
mad over bål og en fed base under stjerneteltet med bord og bænke.
Det blev også til en tur i Knuthenborg, da det viste sig at Carlos heldigvis ikke ville befri sin pensioneret cirkustiger.
Mange af jer tog også et eller flere mærker til uniformen. Der er dog mange af jer der
mangler at tage totemprøven og blive optaget stammen, hvilket vi gør sammen efter
sommerferien.
Nu går vi et efterår i møde hvor vi skal sige farvel til de ældste stifindere og goddag til
nye ulve som rykker op. Vi skal bruge tiden på mere praktiske færdigheder, så alle få
godt kendskab til hvordan vi bruger vores lejrværktøj, koblerne skal have styr på deres
lejrpladser samt besnøringer, og vi finder nok også tid til at øve lidt med bue og pil.
På sporet Kaa, Baloo og Bagheera
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Sommerlejr - Kråruplund
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Sommerlejr - Kråruplund
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Sommerlejr - Kråruplund

16

Sommerlejr - Kråruplund
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Sommerlejr - Kråruplund
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Sommerlejr - Madtante
Ohøj kalder alle forældre.
Lyt til madmor, hun har noget vigtigt at fortælle.

Jeg har deltaget som madmor på tre sommerlejre, og jeg kan kun anbefale Jer at tage
del i denne oplevelse. Jeg vil ikke skjule, at der er arbejde involveret (madlavning,
indkøb, rengøring mv.) men jo flere vi er, jo nemmere er det, og jo hyggeligere er det.
Men den nærhed man får med de børn der er afsted, den er unik. Man får også mulighed for at få et super indblik i, hvad er det egentlig der foregår på disse ture. Hvad er
det egentlig de fantastiske ledere vi har bruger af tid og energi på for netop at sikre
en super oplevelse for børnene.
Det kræver ikke de store færdigheder, det kræver heller ikke du ved noget særligt om
spejderlivet, det kræver kun godt humør og ønsket om at være deltagende for at sikre
en super tur for børnene, og at du kan lide at lugte lidt af bål ☺
Du skal også tillade dig selv at have mindre ’styr’ på tingene, du skal ikke have antennerne ude på hele verden, men kun fokusere på børnene og fællesskabet lige her og
nu. Og overgive dig til traditioner, og dem er der mange af ☺
Men tro mig når jeg siger, at du får et helt andet kendskab til hele spejderlivet og dem
som dine børn bruger sin tid sammen med. Og du lærer helt sikkert noget om dig selv,
OG måske overrasker dine børn dig også med færdigheder du ikke vidste de besad.
De bedste madtantehilsner fra Mette
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Skovmændene
Hej læsere!
Ligesom de andre grene drog skovmændene også mod det lollandske på sommerlejr i uge 27. Faktisk den første
”almindelige” sommerlejr for alle nuværende skovmænd, hvilket vel næsten er
imponerende, når de ældste af os har
været i skovmandspatruljen i omkring
fire år… Eftersom de sidste par år har
budt på Englandstur, korpslejr og senest
corona, var der reelt ikke nogen af de
nuværende skovmænd, der helt vidste,
hvad pionergrenen overhovedet foretager sig på sommerlejren, så vi havde talt
lidt om forinden, at det nok blev noget
med lidt lejrbyggeri, hygge, måske en
heik, men ellers ikke det helt store. Der
blev vi klogere. Vi havde knapt fået rejst
teltet – hvor vi i øvrigt havde brilleret
med at glemme teltstænger og desuden
da også kun havde fået en pløkpose med
fire pløkke i med – førend vi blev kastet
ud i et væsentligt større og mere omfattende projekt: Byg en platform 3 meter oppe i træerne, hvorpå der skal kunne laves mad over bål og soves. Den
kunne vi så lige tænke lidt over under
frokosten… Derefter var der kun en vej
frem, så mens nogle begyndte på et
fundament i træerne, slæbte vi på jorden utroligt mange rafter – og pga de
tre meter oppe, plus faktummet at vi var
syv mand, der skulle kunne være deroppe, var det selvfølgelig de længste og
tungeste rafter der skulle i spil. Dagens
træning fik man i den grad.
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Skovmændene

Klokken 15 dagen efter skulle
platformen stå færdig og alle mand
skulle være deroppe – hvor vi skulle
blive de næste mange timer. Den
eneste kontakt til omverdenen var
gennem metalklokken, som resten
af lejren nok har hørt ind i mellem.
Dog skulle vi jo ikke nyde freden for
meget deroppe, så vi blev da også
udstyret med lidt mindre hyggeopgaver til at muntre sig med, samt
selvfølgelig ingredienser til aftensmad. På et tidspunkt blev idyllen
brudt, og uden at gå for meget i
detaljer, kom vi da afsted på en
form for heik alligevel. Denne del af
turen vil forblive udelukkende i minderne hos de deltagende, indtil I
andre eventuelt en dag også bliver
en del af Susåens Sønner. En af pionergrenens bedst bevarede hemmeligheder, og sådan skulle det jo helst
forblive – netop det er også, hvad
der gør turen speciel. Der kan afsløres så meget, at vi undervejs kom
lidt rundt på Lolland – og selvfølgelig transporterede alle vores medbragte ting på kærren, og derudover
en mursten pr mand, som I alle så i
lejren. Vi havde en fed tur, og der
blev da også tid til hygge undervejs
– nogle vil måske mene lidt for meget hygge
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Skovmændene
Tilbage i lejren kom vi lige i tide til det afsluttende
lejrbål med hele troppen, hvor vi hver især også
fik begravet vores mursten i alles påsyn. De vil nu
ligge til evigt minde på grunden ved Kråruplund.
Derudover modtog vi endelig Sol med Horn, som
bevis på at have gennemført vores strabadserende tur, samt at vi nu er optaget som en del af Susåens Sønner. Endeligt blev det også afsløret, at
næste år igen er tid til udlandstur, og den anno
2022 kommer til at gå til Schweiz! Dét glæder vi os
til – så skal vores fællessommerhatte måske endnu engang i brug.

Mange Hilsner
Josephine
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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

Foreningsadministrator

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

Jens Ole Ravn, jens@av-huset.dk

25427102

Signe Flyverbjerg, flyvhoej@gmail.com

27117131

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

Peter Ermose, Appenæs Bygade 59, 4700 Næstved
piitag1970@gmail.com

42175081

Skovmænd
(pioner)

Peter Ermose, Appenæs Bygade 59, 4700 Næstved
piitag1970@gmail.com

42175081

Oversejlet

Majken Winther, oversejlet@gulspejder.dk

50510556

Hjemmesiden

Nicolai Winther, web-nae@gulspejder.dk

27529177

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

Suppleant

Ledere

Redaktør

Øvrigt
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