
 

 

Spejdernyt for 1. Næstved Trop og Flok 

De Gule Spejdere i Danmark 

Sommer 2017 

Forårets løb og turneringer er overstået med flotte resultater for ulve, stifindere 

og spejdere. Alle er virkelig gået til den med krum hals, brugt deres spejder-

færdigheder og samarbejdet for at opnå de flotte placeringer. 

Læs om det alt sammen inden i bladet. 
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Oversejlet 
Medlemsblad for De Gule Spejder i  1.Næstved Trop og Flok. 

Tryk : Lasertryk. Oplag: 150 eksemplarer. 

Udkommer: april, juni og oktober.  

Gruppestyrelsen i 1. Næstved Trop og Flok 
Gruppestyrelsen består af  de civile medlemmer, som er valgt af på forældre-

rådsmødet og en lederrepræsentant fra hver af aldersgrenene.  

Formand 

Tine Ermose 

Kassere  

Tina  Kronbo 

Sekretær 

Maiken Kongstad 

Jens Kirkebjerg Gert Bonde Mette Iben 

Tine Christiansen Michael Romer Lise Møller  
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Leoparder Ulve  

Kirsten Sika Bagheera 

Stifindere   

Bagheera Kaa Sika 

Spejdere   

Martin Jakob  

Ledere 
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Gengivelse af billeder og tekst, må ikke ske uden forudgående aftale med redaktøren 

Side 3 Redaktøren Side 4 Formanden 

Side 6 Leoparder Side 8 Ulvene 

Side 11 Ulveturnering Side 14 Stifinderne 

Side 17 Stifinderturnering Side 19 Eurocamp 

Side 21 Troppen Side 22 Egernpatruljen 

Side 24 Falkepatruljen Side 25 Annoncører 

Side 27 Adresseliste   

Kære læser 

Så er sommeren over os, og sommerferien står for døren. Dog skal der lige 

afholdes en sommerlejr, inden spejderåret for alvor er slut. Mon ikke alle vil 

nyde den uge med aktiviteter på tværs af grenene? 

Bladet er denne gang flydt med beretninger om dygtige spejdere i alle 

aldersklasser. Det er en fryd at læse. 

Husk at I alle kan bidrage til Oversejlet. Alle indlæg store som små er velkomne. 

Rigtig dejlig sommer til alle. Vi ses den 16. august til grillaften. 

Næste deadline er  

den 1. september 2017 

Med gul spejderhilsen 

Lise 

roennebaek@email.dk 
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Jeg ved snart ikke, hvor jeg skal starte, for 1. Næstved Trop og Flok har været 

om sig og sat sine spor i dette forår – den ene udfordring efter den anden er ble-

vet taget op med flotte placeringer som følge. 

I marts måned blev Ranger Challenge i Ree Park afholdt, og her blev Egern nr. 

1. og i april blev selv samme patrulje nr. 2 i Wagadugo – stort tillykke og godt 

kæmpet! Samtidig er der blevet trænet til Bornholm Rundt, som finder sted i 

Pinsen, og jeg er sikker på, at det bliver endnu en god oplevelse at få med i ryg-

sækken. 

Her i maj har det været Ulvene og Stifindernes tur til at tage af sted til turnering. 

Og når man står der på sidelinjen og ser Ulvene blive kaldt frem gang på gang 

til ulveturneringen, så er det lige ved at man bliver helt flov – og så alligevel 

ikke, for hvor er det både fantastisk, flot og fortjent! Og nu kan det ikke længere 

tælles på to hænder, hvor mange gange 1. Næstved har kunne vende næsen 

hjemad med Danmarks bedste ulveflok. 
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Weekenden efter var det Stifindernes tur til at dyste, denne gang i Rold Skov. 

Vejrguderne var med dem og sendte det flotteste sommervejr med skyfri himmel 

og høj sol, og også her blev bordet ryddet: Bedste lejrplads, bedste bueskytte, 

bedste i løb, bedste Stifinderflok – igen må jeg sige: Fantastisk, flot og fortjent! 

Det er altid dejligt at vinde, og der er vist ingen tvivl om, at det engagement som 

bliver lagt i 1. Næstved Trop og Flok fra ledernes side giver pote – og havde de 

forskellige grene ikke vundet konkurrencerne, så vinder vores spejdere alligevel 

i sidste ende: fællesskab, venskaber på kryds og tværs og helt uforglemmelige 

oplevelser! 

Nu er der sommerlejren at se frem til, og her i huset er der i hvert fald 2, som 

glæder sig til en hel uges spejder i området omkring ”Syvstjernen” i Hvalsø. Jeg 

håber, at I alle får en rigtig god tur  

Hvis ikke ovenstående er god reklame for at involvere sig i 1. Næstved Trop og 

Flok, så ved jeg ikke, hvad det er. 

Så husk, at der er mange måder at byde ind på: 

En hjælpende hånd ved møder, måske ved flere møder?? 

En runde med græsslåmaskinen i kraft af Hyttemester-rollen?? 

Praktiske evner ud i vedligeholdelse af hytten både inde og ude?? 

Madtanter/onkler på ture?? 

 

Med ønsket om en god sommer til alle – vi ses til grillaften i august! 

 

MGSH 

Tine 
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LeoparderLeoparder  

Leopard Nyt 
Leoparderne som er Valdemar, Valdemar, Noah, Alexander, Lucas, Benyamin, 

Gustav,  Janesse, Luna, Asta, Karoline, Sophia, mødes hver mandag kl. 1630 til 

1800 og der er liv og glade dage. 

Til møderne prøver vi at arbejde i bander for at styrke leopardernes 

kammeratskab og for at forberede os til Sct. Georgs løbet i september. 

Vi øver i små ulvefærdigheder som knob, kompas, verdenshjørner, Kims leg, 

førstehjælp, bål tænding og naturkundskab og så øver vi lidt sniger øvelser. 

Som noget nyt er der først oprykning i oktober, det vil sige at de Leoparder, der 

er startet i 1. klasse i august bliver ulve ugen efter Sct. Georgs løbet. 

Vi holder farvelmøde den 25. september og så starter de kommende ulve onsdag 

den 27. september. 
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Onsdag d.  16. august  Grillaften nærmere besked følger 

Mandag d. 21. august Så er vi i gang igen 

Mandag d. 28. august Bander og bande orden 

Mandag d.    4. september Bander og bande orden 

Mandag d. 11. september Vi øver til Sct. Georgs løb 

Mandag d. 18. september Vi øver til Sct. Georgs løb 

Søndag d. 24. september Sct. Georgs løb hele dagen (seddel følger) 

Mandag d. 25. september Vi leger og siger farvel til dem, der skal op som 

ulv 

Mandag d.   2. oktober Vi kigger på efterår 

Mandag d.   9. oktober Verdenshjørner 

Mandag d. 16. oktober Efterårsferie intet møde 

Mandag d. 23. oktober Førstehjælp 

Mandag d. 30. oktober Knob 

Til alle Leopardmøder skal leoparderne have tøj med/på til at være udenfor + 

medbringe en drikkedunk. 

 

 
Leopardernes ProgramLeopardernes Program  

ForårForår  
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LYT OH ULVE!! 
Vi har været på ulveturnering, hvor vi blev bedste ulveflok i Danmark for 11. år 

i træk! 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. Se 

resume andet sted i bladet. 

Vi har også været på overnatningstur, hvor alle prøvede at sove i telt. På denne 

tur lavede vi vores foropgave til ulveturneringen,. Det var et pusterør med tilhø-

rende pil. De var bare gode vores pusterør, og de var de eneste, der virkede på 

ulveturneringen  

 

Med gul ulvehilsen 

 

Bagheera, Mikkel, Emily, Kala-Nag og Sika 
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 Ulvenes Program 

August – november 2017 

Onsdag d. 16. august  

GRILLAFTEN 

Vi mødes til Bålhygge med pølser, salat mv. kl. 

18.00. Forældre og søskende er meget velkomne. Vi 

slutter omkring kl. 20.00. Ulvene kommer kl. 16.30 

og hjælpe med at lave bål mv. 

Medbring selv tallerkner, bestik samt drikkelse!!!!!!  

Lørdag d. 19. august – 

Søndag d. 20. august:  

Opryknings week-end sammen med stifinderne og 

spejderne. Gælder kun de ulve, som skal være 

stifindere efter ferien. 

Onsdag d. 23. august       Første ulvemøde. Nye bander – nye ulve.  

Onsdag d. 30. august      Knob og førstehjælp  

Onsdag d. 6. september      Kort og kompas  

Onsdag d. 13. september    Øvelsesløb før Sct. Georges løb 

Onsdag d. 20. september    Øvelsesløb før Sct. Georges løb 

Lørdag d. 23. september  Sct. Georges Løb  

Onsdag d. 27. september  ”Hemmeligt møde” og nye leoparder rykker op  

Onsdag d. 4. oktober  Vi øver Ømfod og andre ulvefærdigheder  

Onsdag d. 11. oktober      Vi øver Ømfod og andre ulvefærdigheder  

Onsdag d. 18. oktober      EFTERÅRSFERIE (Intet møde)  

Onsdag d. 25. oktober      Vi øver Ømfod og andre ulvefærdigheder  

Onsdag d. 1. november  Ømfodsoptagelse i Fruens Ly (Nærmere følger)   
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Onsdag d. 8. november Vi øver 1. stjernen og 2. stjernen  

Onsdag d. 15. november Vi øver 1. stjernen og 2. stjernen  

Lørdag d. 18. november 

Søndag d. 19. november 

Week-end tur og 10 km. tur. 

(Nærmere følger) 

Onsdag d. 22. november Vi øver 1. stjernen og 2. stjernen  

Onsdag d. 29. november  Vi øver 1. stjernen og 2. stjernen  

Fredag d. 1. december  

Fakkeloptog/julemanden (Nærmere følger) 

(Det er muligt, at det først er søndag den 3. de-

cember)  

Ulvenes Program 

Fortsat 
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 Ulveturnering 

2017 

I weekenden d. 19.– 21. maj 2017 deltog 1. Næstveds ulveflok i De Gule Spej-

deres ulveturnering i Sorø. Der deltog 30 bander og omkring 130 ulve i alderen 

7–10 år fra hele landet. 

Udrejsen om fredagen fra vores hytte sørgede vores altid hjælpsomme forældre 

for, og efter ankomsten indlogerede ulvene sig i bandeteltene, alt imens de øvri-

ge ulveflokke ankom til lejren. Sidst på aftenen var der velfortjent natmad og 

saftevand, så der kunne være ro i lejren ca. kl. 22.00. 

Lørdag var vores friske ulve tidligt ude af poserne kl. 07.00, så der var tid til ”up 

to standard” (orden på sagerne i og omkring bandeteltet) inden morgenmaden. 

Flagparaden blev gennemført kl. 09.00, hvorefter ulveløbet kunne starte. Løbet 

bestod af 8 poster med traditionelle spejderopgaver under de forskellige duelig-

hedstegn. På posterne blev der givet point både for opgavens løsning samt turn-

out (opførsel og samarbejde). Efter løbet fik ulvene et solidt middagsmåltid, og 

gjorde sig klar til det frie løb kl. 13.00. Her var også point for hver af de 5 opga-

ver, der bestod af mere kreative udfordringer og leg. Efter et solidt aftensmåltid 

og aftenens fælles lejrbål med bålhygge, sange og underholdning fra nogle af 

grupperne. En lang og spændende dag blev efterfølgende afsluttet med natmad, 

så der kunne være ro i lejren kl. 22.30, hvilket der hurtigt blev efter den kræven-

de dag. 

Søndag startede med vækning kl. 07.00, og efter morgenmad og flagparade, var 

der tovtrækning på tværs af alle flokkene, hvor 2 af vores ulve nåede helt til fi-

nalen og vandt. Kl. 11.30 ventede vi alle spændt på præmieoverrækkelsen som 

afgørelse på de mange konkurrencer. 

Ulveungerne fra 1. Næstved vandt 9 præmier af i alt 11 mulige. Vores 4 bander 

placerede sig på de to bedste pladser i ulveløbet, de to bedste pladser i turn-out, 

og som nr. 1 og 2 og 3 og 5 i konkurrencen om bedste bande. Endvidere vandt vi 

foropgaven som var et pusterør med hjemmelavede pile. De gode præstationer  
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rakte suverænt til pladsen den som bedste ulveflok - meget flot klaret af samtlige 

ulve. Det hele blev opnået i kraft af det bedste humør, kammeratskab, samarbej-

de og sammenhold samt et solidt spejderarbejde opøvet på vores ugentlige ulve-

møder, -løb og ture. Det var også skønt at se, hvor dygtigt de klarede sig og gen-

sidigt hjalp hinanden med alt fra omsorg, hygge, leg og konkurrence. 

På det efterfølgende ulvemøde blev præstationerne velfortjent fejret med 

”ædegilde” – der var pizza og sodavand til alle og fri leg bagefter. 

Vi er rigtig stolte af alle jer dygtige ulveunger. I har ydet en imponerende præ-

station, og kan hæderfuldt kalde jer Danmarks bedste ulve… 

 

Med gul ulvehilsen 

Bagheera, Mikkel, Emily, Kala-Nag og Sika 
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Nyt fra Stifinderne: 

Sommeren er kommet og forude venter  gåture, sommerlejren og et efterår med 

masser af læring, både praktisk og teori. Vi vil arbejde hen mod at optage nye 

stifindere i stammen i løbet af efteråret. Vi skal have lært at lave mad på bål, 

orientere os i skoven og historien om Creek-stammen skal vi have lært. Vi kom-

mer til at arbejde med lejrværktøj og meget mere. 

Vi skal hygge frem til sommerlejren krydret med forberedelser til næste sæson. 

Vi får også tid til at øve og tage nogle mærker, så skal du have pudset dine sti-

finder-færdigheder af, er det nu du har chancen. Måske skal du bruge dine evner 

snart som kobbel-leder eller assistent. Efter sommerferien forventer vi at have 

fire kobler.  

Stifinderturneringen var en fantastisk oplevelse og med de flotte resultater har 

jeg indtryk af, at Jeres kobler fungerer godt og sammenholdet er i top. Jeg glæ-

der mig til at være sammen med jer i uge 27. 

Kaa, Sika og Bagheera  



15 

 

 

Stifindernes program 

August – november 2017 

Onsdag d. 16. august  

GRILLAFTEN 

Vi mødes til Bålhygge med pølser, salat mv. kl. 

18.00. Forældre og søskende er meget velkomne. 

Vi slutter omkring kl. 20.00. Medbring selv tallerk-

ner, bestik samt drikkelse!!!!!!  

Lørdag d.  19. august – 

Søndag d.  20. august:  

Opryknings week-end sammen med ulve og spej-

derne.  

Onsdag d.  23. august       Første møde. Snigning m.v.  

Onsdag d.  30. august      Bueskydning, knob og besnøringer  

Onsdag d.   6. september      Førstehjælp, kort og kompas  

Onsdag d.  13. september    Øvelsesløb før Sct. Georges løb  

Onsdag d.  20. september    Øvelsesløb før Sct. Georges løb  

Lørdag d.  23. september  Sct. Georges Løb  

Onsdag d.  27. september  Historie om Creek-stammen  

Onsdag d.   4. oktober  Vi øver totemprøve og forbereder tur  

Lørdag d.   7. oktober  - 

Søndag d.   8. oktober  

Week-end tur 

(Nærmere følger) 

Onsdag d. 11. oktober      Woodcraft m.v.  

Onsdag d. 18. oktober      EFTERÅRSFERIE (Intet møde)  
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Onsdag d. 25. oktober      Madlavning  

Onsdag d.  1. november  Kompas og o-løb    

Onsdag d.  8. november  Kort og kompas  

Onsdag d. 15. november Knob og knobtavle  

Onsdag d. 22. november Førstehjælp  

Onsdag d. 29. november  Lejrværktøj og materiel  

Fredag d.   1. december  

Fakkeloptog/julemanden (Nærmere følger) 

(Det er muligt, at det først er søndag den 3. decem-

ber)  

Stifindernes program 

Fortsat 
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 Stifinderturnering 

2017 

Stifinderne fra 1. Næstved Creeks tog i weekenden fra den 25. til 27. maj til 

Rold Skov, hvor 21 kobler var samlet til dyst. Vi havde på forhånd lagt meget 

arbejde i for-opgaven, en indianerrygsæk fremstillet af naturmaterialer, ligesom 

vi på træningsweekenden havde bygget lejrpladser og lavet mad på bål. I ugerne 

op til turneringen havde Allan været med til møderne og undervist i bueskyd-

ning. Stifinderfærdighederne var støvet af. Vi kørte til Nordjylland i lånte bus-

ser, dog var en lille flok draget af sted onsdag aften og havde rejst telte og båret 

kasser og grej på plads, da de andre ankom. Vejret var i top til den varme side, 

da vi startede og lejrpladserne tog lang-

somt form rundt om en sø i skoven. 

Samtidigt blev der dystet i bueskydning. 

Da lejrpladserne var færdige og aftens-

maden spist, kaldte Tonkawa til råd i 

kampen mod den hvide mand, der i år 

havde stjålet indianernes salt. Herefter 

blev bueskydningsfinalen afholdt. Den 

bedste bueskytte i hvert kobbel deltog, 

Thuu gik videre og endte på en flot an-

denplads. Næste dag gik med havregrødsdyst afløst af stifinderløbet. Efter endt 

løb blev der fremstillet hemmelig 

opgave som i år var en rebslå-

ningsmaskine og fremstilling af reb. 

Herefter blev der lavet aftensmad på 

bål, Laks med ris og grønt og hertil 

hjemmebagte boller. Aftenen sluttede 

med lejrbål. Sidste dag var der igen 

havregrødsdyst. Herefter var der 
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brydning af lejrpladser på tid og tovtrækning. Der blev dystet  i de klassiske 

spejderdiscipliner, foropgave, lejrsport, stifinderløb, dagbog, hemmelig opgave, 

primimad, bueskydning og snigning. Det hele tilsat Turn Out. For første gang i 

lang tid deltog samtlige 20 stifindere i 4 kobler fra Næstved. Bedste placering i 

foropgaven var en 4. Plads til Sortspætter, På stifinderløbet  vandt Sortspætter, 

Gråspætter fik 2. Plads, Admiraler en 3. Plads og Natsværmere en 7. Plads. I 

Lejrsport  vandt natsværmere, Gråspætter en 3. Plads, Sortspætter en 4. Plads og 

Admiraler en 6. Plads. Bedste placering i hemmelig opgave var en 2. Plads til 

Sortspætter.  Alle kobler var i top 10 i dagbog, i bueskydning vandt Natsværme-

re, Sortspætter en 3. Plads, Gråspætter en 4. Plads og Admiraler en 9. Plads.  

Beste placering i primimad var en 10. Plads til Sortspætter. I Turn Out vandt 

Gråspætter, Sortspætter en delt 2. Plads, Natsværmere en 3. Plads og Admiraler 

en 4. Plads. Samlet set blev det til en 1. Plads til Sortspætter, en 3. plads Nat-

sværmere, 4. Plads til Gråspætter og 5. Plads til Admiraler. Stifinderne hjemtog 

desuden vandrepræmier for bueskydning, bedste Turn Out og bedste stamme 

Turn Out. Årets snigning, der er en stifinderdisciplin blev vundet af årets bedste 

kobbel, Sortspætterne. 

Forude venter hygge, tid til at tage mærker og årets sommerlejr. Godt klaret. 

 

Sika, Kaa og Bagheera. 
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WIFS Eurocamp 
 

 

 

I sommeren 2018 holder WIFS Eurocamp i England, og vi har 

besluttet at vores Stifinder, Spejder, Pionere samt Rover skal have 

mulighed for at deltage i denne oplevelse. Der kommer spejdere fra 

hele Europa, ja faktisk fra hele verden. Det er en fantastisk mulighed 

for at mødes, knytte nye bånd, samt lære og blive inspireret af, 

hvordan andre spejder arbejder. 

Der vil også være nogle aktiviteter/ture som vi kan tilmelde os, med 

mulighed for at kommer ud, og se lidt af England. 

Vi er helt sikker på, at det bliver alletiders oplevelse som man vil 

huske tilbage på de næste mange år.  Sæt derfor allerede nu kryds i 

kalenderen. 

Dato for lejre er den 28/7 til 4/8 2018 (Uge 31) 

Vi vil holde et informationsmøde omkring turen for alle som har lyst 

til at høre mere. 

Onsdag den 31 august kl. 20 -21 

Kort herefter vil der også være bindende tilmelding. 

Jakob, Martin, Bagheera, Sika og 

Kaa  

Mere info kan findes her 

http://eurocamp18.com/ 

www.facebook.com/eurocamp18/  

http://eurocamp18.com/
http://www.facebook.com/eurocamp18/
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Hej Spejdere 
Så er foråret ved at være forbi og sommeren venter udenfor – måske kommer 

den på besøg og viser sig fra sin bedre side …. Foråret har været lidt mystisk, 

med både sol og regn. 

Foråret har også været ensbetydende med to af årets store begivenheder – 

nemlig Instakaafslutning og Wagadugo løbet. 

Instakaen har i året været baseret på både patruljeopgaver og 

enkeltmandsopgaver, med enkelte fælles elementer, som f.eks. PL/PA-kursus 

Alt i alt har der været mange gode opgaver, som har krævet en del af spejderne 

og resultatet var tæt mellem patruljerne –men det faldt igen ud til fordel for: 

 

EGERN – tillykke 

 

Wagadugo blev i år afholdt i og omkring Helsingør – med aftenløb som bød på 

mange spændende oplevelser rundt omkring på Kronborg. 

Vi havde 2 patruljer med, som gjorde det bedste de kunne, og som kom hjem 

med mange sjove oplevelser og oplevede, at Kaj Skallesmækker flygtede atter 

engang. 

Vi må sige, at vi klarede os rigtig godt også på Wagadugo med en 2. plads og en 

4. plads 

Årets største begivenhed lægger dog foran os – det er sommerlejren, som i år går 

til Syvstjernen ved Kirke Hvalsø– her skal vi have fantastiske spejderminder 

med hjem i rygsækken. 

God sommer til alle og på gensyn til grillaften onsdag d. 16. august 2017  

 

Med Spejderhilsen 

   TL –  Jacob og Martin 
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Hej læsere! 

Siden sidste Oversegl er der sket en del for spejdernes vedkommende.  

Lige efter nytår startede Instakaen - den årlige patruljedyst. Derfor havde vi som 

altid en masse opgaver foran os. Først skulle vi lave en smigskærekasse, som 

navnet angiver, skal kunne bruges til at skære i smig. Derefter skulle der laves to 

lysestager til patruljelokalet. Vi lavede vores formet som egern, og de blev rigtig 

flotte, synes vi selv. 

Så var det tid til tørklæderinge, som 

alle i patruljen skulle have en af. 

Man kunne lave dem individuelt, 

men vi lavede syv ens af lædersnøre 

med et vedhæng af tin, formet som 

en fransk lilje.  

Dernæst var der kun to foropgaver 

tilbage: først til Ranger Challenge. 

Her skulle laves to taljer, men som altid havde vi været en smule for optimisti-

ske vedrørende tiden, så vi endte med at have rimeligt travlt. Så travlt, at den 

sidste talje først blev færdig i bilen på vejen derover……  

Den anden foropgave var til Wagadugo. Her var der store forventninger, i hvert 

fald fra os, som vandt sidste år. Der skulle fremstilles to bambus-blækpenne med 

kasse samt en budstikke. Også her brillierede vi med tidspres (der tegner sig li-

gesom et mønster ikke?…), og limen var knapt tør, før vi drog af sted på løb. På 

trods af tidspresset fik vi dog kreeret en rigtig flot opgave.  

Oven på alle disse ting, var det jo spændende, da vi endelig nåede til Instaka-

afslutningen den 26. april. Vores tidspres betalte sig, og vi endte med at vinde 

Instakaen igen i år. Det er vi jo meget glade for.  

Som nævnt drog vi på Ranger Challenge. Dette var i marts, og løbet foregik i 
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Ree Park, Ebeltoft. Løbet tager udgangspunkt i de afrikanske rangeres arbejde 

med at beskytte udryddelsestruede dyr bl.a. mod krybskytter. På løbet var der 25 

forskellige poster i alt fra at bygge sin egen indgangsportal, lave bål, morse og 

meget mere. Vi synes selv, at vi var rigtig gode, og det havde vi ret i da vi vandt 

løbet og derfor fik vandrepokalen med hjem.  

Et andet løb vi også har 

været på er, som nævnt 

tidligere, Wagadugo. 

Løbet handler om mafia-

bossen Kaj Skallesmæk-

ker som terroriserer i 

1930'erne. Som spejdere 

er det så vores job at 

arbejde sammen med 

PET for at fange Kaj. 

Uheldigvis slipper han 

altid væk… I år var vi 

blevet inviteret til Kron-

borg af Kaj for at se Hamlet, men da vi kom frem viste det sig at en af skuespil-

lerne var blevet myrdet. Det blev derfor vores job at finde ud af hvem der var 

morderen og om der stak mere under. Vores formidable detektiv-skills gav pote 

og derfor endte det da også ud med at vi fik en andenplads - men desværre intet 

trofæ i år. Sømmet på væggen ser helt trist ud nu, så vi må hellere få trofæet 

med hjem til næste år ;-) 

 

Mange Hilsner 

 

Spejderne fra Egern 
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Falkepatruljen 

Kære læsere! 

Så sluttede årets instaka, vi formåede at aflevere næsten alle opgaver til tiden. 

Dette års instaka var fuld af spændende opgaver. De sidste opgave vi har lavet 

er vores foropgaver til Wagadugo og Ranger Challenge. Foropgaven til Ranger 

Challenge var to taljer. Taljer bruges til at gøre ting lettere hvis man skal bære 

dem. Vi formede vores som en falk. De var rigtig holdbare og dekorative. Opga-

ven de skulle bruges til var, at man skalle løfte en stor vanddunk, der stod inde i 

en cirkel, men man måtte ikke gå ind i cirklen. Måden vi løste opgaven på, var 

ved at bygge 3 træbukke om stille dem rundt om cirklen. Så hejste vi en krog 

ind og satte hængte den på vandunken. Derefter skulle man hive lige meget ved 

alle 3 træbukke, hvor der var en talje i hver. På den måde fik vi vanddunken ud. 

Foropgaven til Wagadugo var en budstikke. En budstikke er et rør beklædt med 

læder, som kan åbnes i hver ende. I den ene ende skulle der være et hemmeligt 

rum. Vi skulle også lave 2 fyldepenne af bambus og tilhørende blækhus, og en 

klud. Det hele skulle samles i en kasse med huller til pennene og blækhusene. 

Årets Wagadugo forløb godt. Vi kom på en 4. Plads. Året plot var, at Hamlet 

skulle spilles, men Ofelia var blevet drabt. Første dag var for at få viden. Anden 

gik opklaring af mordet. Udervejs skrev vi politirapport, som vi vandt en 3. 

Plads for. 

Den 11-12 april var vi på patruljetur. Vores blev af-

holdt i Fruens Ly. Vi byggede en opløftet bioark, 

som vi skulle sove på. Om aftenen bestod middagen 

af lækker mad og senere skumfiduser. 

 

Med gulespejderhilsner 

 

De 3 fjer fra falke 
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Vestre Kaj 16, 4700 Næstved Tlf.: 50 80 22 00  



26 

 De Gule Spejdere i Næstved 

Bliv opdateret med det seneste nye … 

www.1naestved.dk 



27 

 

Gruppestyrelsen 

Formand 
Tine Ermose, Appenæs Bygade 59, 4700 Næstved,  

Tine.ermose@gmail.com 
42158388 

Kasserer Tina Kronbo, Hedetoften 27, 4700 Næstved, tina@kronbo.dk 26178348  

Sekretær 
Maiken Kongstad, Jeshøjvej 4, 4700 Næstved,  

maiken.gy.kondstad@mail.dk 
30795918 

Øvrige medlemmer   

  Jens Kirkebjerg, 2k@pc.dk 28886674 

 Gert Bonde, Assensvej 2, 4700 Næstved, gertoglone@c.dk 20611980 

  Mette Iben, metteij@roskilde.dk 24790981 

 Tina Christiansen, Tina2177@hotmail.com  42224802  

 Michael Romer, michael.romer@ekornes.com 22648888 

Redaktør OS 

Hjemmeside 

Lise B. Møller, Ny Præstøvej 311, 4700 Næstved, 

roennebaek@email.dk 
60814938 

Suppleant Jens Ole Ravn, Bakkevej 2B, Appenæs, 4700 Næstved, jens@avhuset.dk 25427102 

 Peter Simonsen, Piitaq1970@gmail.com  42175081 

Leoparder  

 Kirsten Alexandersen, kirstenalexandersen@gmail.com 22258489  

Ulve 

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

lp@kvalitetsrevision.dk 
28111540 

Stifindere 

Bagheera 
Morten Ingemann Kronbo, Hedetoften 27, 4700 Næstved,  

morteningemann@kronbo.dk 
40732554  

Troppen 

TL 
Martin Christensen, Blommevej 4, 4700 Næstved,  

degulespejdere@gmail.com  
22386644 

Skovmænd  

 (Pioner) Mathias Hundebøll,  matte_hund@hotmail.com 20638905   

Spejderlaug  

  Ole Vallentin, Daddelvej 36, 4700 Næstved 55721931 

Forældreforening  

  Pia Petersen, Duelundsvej 32, 4700 Næstved (loppemarked) 55723168 

  Marianne V. Nielsen , Fåborgvej 47, 4700 Næstved (Juledekorationer) 28781647 

Hyttemester Jens V Nielsen , Fåborgvej 47, 4700 Næstved, mjvallentin@stofanet.dk 55721647 

Kanoer 
Tine Ermose, Appenæs Bygade 59, 4700 Næstved,   

Tine.ermose@gmail.com 
42158388 

mailto:degulespejdere@gmail.com

