Spejdernyt for 1. Næstved Trop og Flok
De Gule Spejdere i Danmark
Sommer 2022

Igen har 1. Næstveds dygtige spejdere klarede sig godt. I bladet kan du læse om
Danmarks bedste ulve- og stifinderflokke, og om hvor godt troppen har klaret
sig til Wagadugo og Ranger Challenge.
Billedet er fra ulveturneringen hvor ulvene ses sammen med tropsspejderne,
der alle ydede et stor hjælpende indsat under ulveturneringen.

1. Næstved Trop & Flok
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.
Formand
Nicolai Winther

Kassere
Karina Svenningsen

Sekretær
Majken Winther

Medlem
Karsten Lykkebo

Medlem
Michael Romer

Medlem
Mette Hjorth

Medlem
Dorthe Aggerlin

Medlem
Johs Rasch

Suppleant
Peter Jørgensen
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Ledere
Bæverleder
Kirsten

Ulveleder
Sika

Ulveassistent
Messua

Ulveassistent
Jumbo

Stifinderleder
Bagheera

Stifinderassistent
Kaa

Stifinderassistent
Baloo

Tropsleder
Ian

Tropsassistent
Peter

Tropsassistent
Emily
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Ulveassistent
Pudmini

Nyt fra redaktøren
Kære læsere
Så er sommeren igen over Danmark og sommerferien nærmer sig. Før spejderåret
helt kan afsluttes venter nogle spændende sommerlejre, hvor Troppen tager til
Schweiz, stifinderne til Bornholm og ulvene på Spejdernes lejr i Hedelandet.
Husk at alle er velkomne til at bidrage med indlæg til Oversejlet. Indlæg sendes til
mail: Oversejlet@gulspejder.dk
Rigtig skøn sommer til alle. Vi ses den 13. august til grillaften.

Næste deadline er
den 30. oktober 2022

Med gul spejderhilsen
Majken

Indholdsfortegnelse
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Nyt fra formanden
Nyt fra formanden
Så er der gået et år med mig som formand, det meste af året har været helt uden restriktioner, så vi er ved at være tilbage til det ”normal” spejderliv. Det betyder, at arbejdspresset i gruppestyrelsen er aftagende omkring covid, men der er også nogle
opgaver som har været tilsidesat, som nu skal i fokus igen.
Som nogle måske har hørt har vi de sidste par år haft gang i en værksted/
depotbygning, som erstatning for carporten, men den er blevet afslået af naturstyrelsen. Nu skal vi have kigget på hvilke andre muligheder vi har, og resten af året skal
bruges på at vedligeholde Kukkerhuset.
Igen i år prøvede vi noget nyt i forhold til grupperådsmøde, da vi lige på det tidspunkt
havde lidt restriktioner. Det blev en torsdag aften, men vi måtte desværre konstatere,
at der ikke var den store tilslutning. Jeg håber, at vi er tilbage til fastelavnsløb kombineret med forældrerådsmødet i slutning af februar, hvor vi kan mødes i kukkerhuset.
Husk at det er på denne dag I har mulighed for at høre om vores planer og oplevelser
for spejderåret, og vi kan møde jer.
Nu håber jeg bare på at sommeren og efteråret bliver fyldt med godt spejderarbejde
og nogle gode ture.
Gruppestyrelsen mangler en hjælpende hånd
Da vi desværre har mistet et par medlemmer i gruppestyrelsen de sidste år, har vi på
forældrerådsmødet i februar 2023 brug for flere forældre som melder sig for en 2-årig
periode, og hvis nogen allerede nu tilbyde sig, så skriv til Formand1nae@gulspejder.dk
Husk jo flere vi er i gruppestyrelsen, jo mindre arbejder til hver.
Vi kommer også til at mangle en eller flere leder efter sommeren
2023, så hvis du tænker det kunne være dig, så skriv til Formand1nae@gulspejder.dk
God sommer fra Nicolai
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Bævere
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Bævere
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Bævernes program
August - November 2022
Kirsten er i hytten fra ca. 16.10, så
der er Bæverne velkomne til at komme.

Alle møder er mandag fra 16.30-18.00. Til alle
møder medbringes en lille rygsæk med vanddruk med navn.
Husk altid praktisk og varmt tøj til møderne.

Fredag den. 5. august

Bævertur Skolevej 20 i Fodby (besked på sms i

Onsdag den 10. 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 15. august

Første bævermøde

Mandag den 22. august

Tur i skoven / vandrestave

Mandag den 29. august

Bål-popcorn

Mandag den 5. september

Bål og pandekager

Mandag den 12. september

Vi snitter vandrestav

Mandag den 19. september

Vi laver vandrestav

Mandag den 26. september

Knob

Mandag den 3. oktober

Flag

Mandag den 10. oktober

Førstehjælp

Mandag den 17. oktober

EFTERÅRSFERIE (Vi holder ikke møde)

Mandag den 24. oktober

Vi samler blade til collage

Søndag den 31. oktober

Vi samler forskellige ting i skoven

Mandag den 7. november

Collage

Mandag den 14. november

Collage

Mandag den 21. november

Kimsleg/ samarbejde

Mandag den 28. november

Vi mødes til julemøde på Skolevej 13, Fodby
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Ulvenes program
August - November 2022
Onsdag den 10. 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 den 13. august
Søndag den 14. august

Opryknings weekend. Gælder kun de ulve, som skal
være stifindere efter ferien (nærmere følger)

Onsdag den 17. august

Første ulvemøde. Nye bander – nye ulve

Onsdag den 24. august

Vi leger og øver ”bandefærdigheder”

Onsdag den 31. august

Knob og førstehjælp

Onsdag den 7. september

Kompas, stjerner og nordiske Flag

Onsdag den 14. september

Øvelsesløb før Sct. Georges Løb

Onsdag den 21. september

Øvelsesløb før Sct. Georges Løb

Lørdag den 24. september

Sct. Georges Løb (nærmere følger)

Onsdag den 28. september

Hemmeligt møde

Onsdag den 5. oktober

Vi øver Ømfod og andre ulvefærdigheder

Onsdag den 12. oktober

Vi øver Ømfod og andre ulvefærdigheder

Onsdag den 19. oktober

EFTERÅRSFERIE (Vi holder ikke møde)

Onsdag den 26. oktober

Vi øver Ømfod og andre ulvefærdigheder

Onsdag den 2. november

Ømfodsoptagelse i Fruens ly (nærmere følger)

Onsdag den 9. november

Vi fortsætter med 1. stjernen og 2. stjerne

Onsdag den 16. november

Vi fortsætter med 1. stjernen og 2. stjerne

Lørdag den 19. november
Søndag den 20. november

Weekendtur og 10 km tur (nærmere følger)

Onsdag den 23. november

Vi fortsætter med 1. stjernen og 2. stjerne

Onsdag den 30. november

Vi fortsætter med 1. stjernen og 2. stjerne

Søndag den 27. november

Fakkeloptog/julemanden (nærmere følger)
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LYT OH DANMARKS BEDSTE ULVE
Vi har været på ulveturnering hvor vi blev bedste ulveflok i Danmark! Uden et godt
samarbejde og et godt kammeratskab i alle 4 bander havde dette ikke været muligt. Vi
ledere er meget stolte af jer og med et fortsat godt ulvearbejde i det næste år er vi
sikker på at I kan vinde igen til næste år J
Bedste bande blev Hjorte, 3. bedste bande blev Panterne, 4. bedste bande blev Grævlinge og Løverne kom ind på en flot 12. plads ud af 28 bander i alt.
Endvidere vandt Grævlinge det frie løb og Hjorte vandt ulveløbet.

Med gul ulvehilsen Pudmini, Jumbo, Messua, Christian, Emily og Sika
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Ulveturnering
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Ulveturnering
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Ulveturnering
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Stifindere på sporet.
Vi har i fællesskab trænet i
løbet af vinteren og foråret. Vi
har vandret, øvet madlavning
hvor jeres forældre kom og
smagte og hørte nærmere om
ture og turnering. Vi har været
på årets stifinderturnering på
Øen i Søen. Creekstammen
drog afsted for at hjælpe Falkeøje og Tonkawa i kampen
mod Morgan Montana der
havde bortført krigshøvdingen. Der blev op til turneringen arbejdet flot med foropgave og indhentet lidt af det forsømte i dagbøgerne. På øveweekenden lavede vi lejrpladser og mad på bål og skød med bue og pil. Ingen af jer eller jeres forældre vidste
hvad en stifinderturnering var. Alle gav alt hvad de kunne, alle der kunne deltage var
med og resultatet var flot.
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Forude venter sjov og hygge frem til sommerturen krydret med forberedelser til næste sæson. Vi får måske også tid til at øve og tage nogle mærker, så skal du have pudset dine stifinder-færdigheder af, er det nu du har chancen. Måske skal du bruge dine
evner snart som kobbel-leder eller assistent, efter sommerferien rykker en del videre
til spejdergrenen og så laver vi nye kobler.
Årets sommerlejr står for døren. Sommerlejren er i år på Øen i Søen, Bornholm, hvor
vi skal se den spændende vestlige side af øen. Vi skal gå fra sted til sted men der
bliver alligevel masser af tid til hygge og leg. Glæd jer – det bliver en oplevelse ud
over det sædvanlige. Vi glæder os rigtigt meget til at tage sammen med jer på sommertur.
På sporet Kaa, Baloo og Bagheera
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Stifindernes program
August - November 2022
Onsdag den 10. 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 den 13. august
Søndag den 14. august

Oprykningsweekend sammen med nye ulve samt
spejderne og pionerer (nærmere følger)

Onsdag den 17. august

Forældremøde 19-20
Første møde gennemgang af året

Onsdag den 24. august

Lejrplads, besnøringer og bueskydning

Onsdag den 31. august

Lejrplads, besnøringer og bueskydning

Onsdag den 7. september

Lejrplads, besnøringer og bueskydning

Onsdag den 14. september

Lejrplads, besnøringer og bueskydning

Lørdag den 17. september

Vandringer (nærmere følger)

Onsdag den 21. september

Diverse spejderstof, Snigning

Onsdag den 28. september

Diverse spejderstof

Onsdag den 5. oktober

Historie om Creek-stammen

Onsdag den 12. oktober

Kort og kompas

Onsdag den 19. oktober

EFTERÅRSFERIE (Vi holder ikke møde)

Onsdag den 26. oktober

Diverse spejderstof

Lørdag den 29. oktober
Søndag den 30. oktober

Weekend tur (nærmere følger)

Onsdag den 2. november

Diverse spejderstof, Totemprøve

Onsdag den 9. november

Knob og knobtavle

Onsdag den 16. november

Knob og knobtavle. Snigning

Onsdag den 23. november

Diverse spejderstof, Totemprøve

Søndag den 27. november

Fakkeloptog/julemanden (nærmere følger)
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Troppen
Hej Spejdere!
Et travlt forår er ved ende.
Spejderne var på Ranger
Challenge i Reepark, her var
de på et postløb der handlede omkring krybskytter og
truede dyrearter. De kom
ud for lidt af hvert på postløbet, de skulle bage brød
og stege kød, der skulle
laves splejsninger, de skulle
vise færdighed i snitteteknikker og så skulle de bruge deres foropgave, som i år var en bue med 3 pile. Det var
Egern patruljen der var afsted, og de klarede sig rigtigt godt, de kom på 2.pladsen.
Ikke lang tid efter skulle spejderne afsted på Wagadugo. I år foregik løbet i Vordingborg, da Kaj Olsen og Storvildtjægeren havde flyttet deres whisky fabrikker dertil. Spejderne skulle hjælpe PET 5 med at opklarer de luskede ting som Kaj Olsen og Storvildtjægeren havde gang i. I løbet af weekenden skulle de lave førstehjælp da der havde
været et barslagsmål mellem de to beverdinger, så skulle de i forklædning som tjenere
for at stjæle en mappe med regnskaber fra Storvildtjægeren og så skulle de på beverdingen ”Vildsvinet” her skulle de prøve at købe nogle flasker af to af Kajs mest frygtede
gangstere ”Towny ni tå” og ”Jærven”. Kaj slap desværre væk igen i år, så spejderne må
være klar til hvis han laver
flere ulovlige ting som PET 5
skal have hjælp til. Begge patruljer klarede det godt, Flagermus kom på 4. pladsen og
Egern Løb afsted med 1.plads,
stort tillykke til begge patruljer. Kaj slap desværre væk
igen i år, så spejderne
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Troppen
må være klar til hvis han laver flere ulovlige ting som
PET 5 skal have hjælp til. Begge patruljer klarede det
godt, Flagermus kom på 4. pladsen og Egern Løb
afsted med 1.plads, stort tillykke til begge patruljer.
Slut i foråret fik vi afsluttet Instaka, her har spejderne haft en masse opgaver som tæller med i det endelige resultat. De har lavet lanterner, tørklæderinge
og foropgaver til Ranger Challenge og Wagadugo.
Det var Flagermus der i år vandt Instakaen. Indtil
sommer skal der trænes i at gå med oppakning så vi
kan blive helt klar til at vandre i de schweiziske bjerge, fordi vi skal afsted lige om snart
Med Spejder Hilsen Tropsledelsen
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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

Johs Rasch, johsrasch@gmail.com

26286121

Peter Jørgensen, peterogpigerne@gmail.com

20613124

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

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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