Mikroskopet

Januar 2019 - april 2019

Mikrospejderflokken
i
Waingunga-Stammen
Møderne holdes mandag kl. 17.15 - 18.30.
Spejdergården Poulholm, Gl. Skivevej 99

www.waingungastammen.gruppe.dds.dk

Så er vi klar igen efter en dejlig lang juleferie, og måske kommer der sne. Gør der det
vil vi ikke gå glip af muligheden for en dejlig aften på kælken. Det betyder, at kommer
der sne, rydder vi programmet til fordel for snelege og så skal alle huske at
medbringe kælken.

Husk det er vinter nu. Det betyder alle har brug for varmt tøj, når de er til spejder. Vi
går ikke ind selv om nogen har glemt det varme tøj.
Det kommende år vil der være flere lejrture, her kommer en liste over dem:
22. - 24.marts

Mikrotræf med divisionens øvrige mikroer

Maj

Divisionsturnering

Dage i uge 27

Sommerlejr med hele Waingunga-Stammen

August

Oprykkertur

5.oktober

Tur i Fort Knox

23. - 24.november

Juletur

Husk vi forsøger at have kaffe på kanden det sidste kvarter af hvert mikromøde, så
der bliver plads til en snak med de andre forældre eller en leder.
I dette program vil vi meget gerne have hjælp fra jer forældre. Det handler om hjælp
til rengøring på Poulholm samt til at servere kage og kakao for børnene et par gange.

Program
Mandag d.7.januar:

Første møde efter juleferien.
Vi arbejder med at være en god kammerat, samt forskellige
færdigheder vi har brug for når vi er på løb. Vi skal også lege.
Vi har brug for 6 forældre til at gøre rent på Poulholm, mens
børnene er til spejder d.28.januar. en hjælpende hånd meldes
tilbage til Helle.
For at tilmelde sig som hjælper hvor vi har behov for hjælp i
dette program: gå ind i kalenderen under d.4.februar. Klik på
”hjælp i mikrogrenen” vælg tilmeld arrangement og tilmeld.

Mandag d.14.jan.:

I dag skal vi på et løb som hedder Trylledrik

Mandag d. 21.jan.:

Vi fortsætter arbejdet med at være en god kammerat. Vi skal
også lege.

Mandag d.28.jan.:

Vi skal på løb hvor vi skal øve os i at samarbejde.
Vi vil gerne have hjælp fra 2 forældre til at varme kakao, vi
sørger for at bålet er startet op inden mødet starter. Vi vil
også gerne have hjælp af 6 til at gøre rent på Poulholm mens
børnene er til spejder i dag.

Mandag d.4.feb.:

I dag mødes vi på Skøjtebanen, medbring 30 kr. til leje af
skøjter.
Vil et par forældre bage en kage og servere den for os
sammen med en kop kakao. Vi medbringer kakaoen.

Mandag d.11.feb.:

Intet møde pga. Vinterferie

Mandag d.18.feb

I dag er det tænkedag. Hvor vi hører om hvordan det er at
være spejder i andre lande, og samler ind til at hjælpe
spejdere i et U-land.
Alle medbringer 2 kr. for hvert år, de har været spejder

Mandag d.25.feb:

Vi skal på Handicapløb.

Onsdag d.27.feb.

Grupperådsmøde hvor vi håber at se alle forældre fra grenen,
nærmere info senere.

Mandag d.4.marts

I dag samler vi op på løse ender med færdiggørelse af
bestikposer, genopfriskning af spejderfærdigheder mv. Der vil
være gang i bålet.

Mandag d.11.marts

Kan du finde rundt i Viborg?
Start og slut på den underjordiske P-plads Preislersplads.
OBS: Mødet slutter 18.45.

Mandag d.18.marts

Bål, fortælling og gamle lege.
Forældremøde 18.00 - 18.15 Connie og Morten deltager. Vi
sælger foldekrus.

Fredag d.22. - søndag d.24.marts Mikrotræf i divisionen. Invitation kommer senere.

Mandag d.25.marts

Intet møde efter turen i weekenden

Mandag d.1.april

Omvendt dag. Vi ser hvad dagen byder på, når det hele er
omvendt.

Mandag d.8. april

Intet møde. I stedet deltager vi i fælles lejrbål for Steen
Blicher divisionen d.10.april.

Onsdag d.10.april

Fælles lejrbål for hele divisionen. Nærmere invitation senere.

Mandag d.15.april

Påskeferie. Intet møde

Mandag d.22.april

2.påskedag. Intet møde

Onsdag d.24.april

Sct. Georgs dag, nærmere senere.

Mandag d.29.april

Vi mødes ved Niels Bugges kro og børnene hentes på Ppladsen ved Herningvej
Medbring krus.
OBS: Mødet slutter kl. 18.45.

Slut

Start

Mikroledere
Hvis dit barn er forhindret i at komme til et spejdermøde skal
I huske at ringe afbud/sende en sms til Connie.
Connie Eriksen

23 66 84 40 kragborg@gmail.com

Steen Bonne Rasmussen 24 69 38 40 steen.bonne@gmail.com
Lene Mortensen
Morten Kjær
Trine Schultz
Hans-Ole Busk
Jakob A Andersen
Malind Øster
Rikke Lauridsen
Helle Drejer Andersen

waingungamikro@gmail.com

Ovenstående tegning viser, hvor de forskellige mærker
skal sys på uniformen.

