Mikroskopet

August - oktober 2020

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

www.waingungastammen.gruppe.dds.dk

Kære mikrospejdere og forældre
Velkommen til et nyt spejderår, og til alle vores nye mikrospejdere.
Her kommer vores program for det første kvartal, og det indledes med nogle vigtige
oplysninger.
Uniform er ikke obligatorisk, men husk spejdertørklædet hver gang, og husk altid at
have tøjklemmen med navn på tørklædet. Det viser, at vi er spejdere, og at vi
tilhører Waingunga-stammen, tørklædes bæres altid, når man færdes i
spejdersammenhæng, så man viser sit tilhørsforhold.
Det er altid vigtigt for os, at I melder afbud, når barnet ikke kommer til spejder, og at
i giver os besked hvis i bliver forsinket. Børnene arbejder i patruljer og er afhængige
af hinanden, så det er vigtigt for dem at vide, hvis en ikke kommer. I kan sms’e eller
ringe til Connie frem til kl. 17.15.
Og endelig er det meget vigtigt, at barnet altid har tøj
med/på til at kunne være udenfor – uanset hvad der
står i programmet! Vi kan jo ombestemme os… Og
selvfølgelig skal tøjet kunne tåle at blive beskidt og
komme til at lugte af røg ;-). Kruset er det også altid
godt at have med, både når vi er på Poulholm og når vi
er andre steder.
Vi vil gerne appellere til jer om, at hvis I kommer på
Poulholm tidligere end 17.15, så holder I selv opsyn
med jeres barn. Vi ledere kommer som regel tidligere,
men vi har tit nogle ting, vi skal have fundet frem,
koordinere eller andet vi skal forberede til
spejdermødet. Vi ledere er altid klar til at snakke med jer forældre kort før eller efter
møderne, men I må også kontakte Connie eller Steen pr. mail eller telefon, se sidste
side i programmet.
Når vi er på Poulholm, vil vi forsøge at have kaffe på kanden den sidste halve time af
mødet, så I kan nyde en kop, mens vi får afsluttet. Skulle vi blive så optaget af
aktiviteterne med jeres børn, at vi glemmer det, må I gerne selv lave en kande.

Vi har en hjemmeside:
http://waingungastammen.gruppe.dds.dk/ , hvor det er muligt at
se vores program, tilmelde til ture og se billeder. Billeder ses
under fanen billeder, hvor der er et link til alle gruppens fotos.
Ligeledes foregår det meste af vores kommunikation med jer via
hjemmesiden og pr. mail via denne adresse
waingungamikro@gmail.com , så husk at give os jeres
mailadresse.
Vi har også en facebookside waingunga Stammen - for forældre og ledere.

Spejder med afstand

Program
Mandag d.17.august: Vi modtager oprykkere og byder dem
velkommen.
Vi ser det usynlige hegn, tænder et bål, synger og leger.
Connie vil være klar til at besvare spørgsmål fra jer nye
forældre.
Mandag d.24.aug.:
Vi modtager nye børn og byder dem
velkommen.
De nye børn ser det usynlige hegn. Imens starter de andre spejdere med
at snitte og arbejde med knob. Der bliver også tid til en sang og en leg.
Connie vil være klar til at besvare spørgsmål fra jer nye forældre.
Mandag d.31.aug.:

Vi tager i skoven, hvor Steen vil vise os rundt. Husk
spejderkrus. Har du ikke et spejderkrus, kan det købes for
15kr ved lederene.
Vi mødes på Krathusvej 1 (Skovfogedboligen). Afhentning
samme sted kl. 18.45.
Kørselsvejledning: Drej ved Løvbjerg ad Finderupvej mod
Finderup, forsæt ca. 3 km, drej derefter til venstre ad
Krathusvej (mod Hald Ege) eller kør ad Koldingvej/Egeskovvej
mod Hald Ege. Lige før Hald Ege drejer Krathusvej til højre
mod Finderup.
Saftevand og krus også dem til salg (Hans Ole) og kiks (Trine)
Rygsæk (Connie)

Mandag d.7.sept.:

Vi tager på byvandring med en af byguiderne. Vi mødes på
Domkirkepladsen.

Mandag d.14.sept.:

Vi fortæller om Spejderhjælp, som i år går til inklusion af
udviklingshæmmede børn i Ghana. Vi skal også lege, snitte og
løve knob
Kl. 18.00-18.30 vil der være et lille forældremøde.

Mandag d.21.sept.:

Vi skal lave primitivt legetøj. Medbring selv noget ”skrald”.
Dåser, kapsler kartonner ol.. (Med måde – ikke
hele sække affald, tak…) Husk at tage gammelt
tøj på, vi skal lime.
Vi kunne godt bruge hjælp fra et par forældre
med kørekort til limpistol. Sig til Connie eller
Steen, hvis du har mulighed for at give en hånd
med.

Mandag d.28.sept.:

Vi skal lave primitivt legetøj. Medbring selv noget ”skrald”.
Dåser, kapsler kartonner ol.. (Med måde – ikke hele sække
affald, tak…) Husk at tage gammelt tøj på, vi skal lime.
Vi kunne godt bruge hjælp fra et par forældre med kørekort
til limpistol. Sig til Connie eller Steen, hvis du har mulighed
for at give en hånd med.
Husk de penge du har tjent ved spejderhjælp.

Lørdag d.3.okt:

Vi tager på en dagslejr. Nærmere program senere.

Mandag d.5.okt:

Mødet er aflyst da vi har været på tur lørdag.

Torsdag d.8.okt.:

Fællesmøde for alle grene på Poulholm, hvis vi må samles så
mange på det tidspunkt. Mødet er lidt længere i dag kl.17.00
- 19.00. Der kommer et program for aftenen senere.

Mandag d.12.okt.:

Efterårsferie

Torsdag d.19.okt.:

I dag skal du tage far og mor med til spejder. Vi skal besøge
Spildophallen (Klokkestøbervej 2-4). Vi skal se hvad andre
mennesker kasserer, som stadig kan bruges, og høre om
arbejdet i Spildophallen.
Alle børn finder en eller flere ting derhjemme, som kan
afleveres i Spildophallen til genbrug.

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
Rikke Lauridsen
Pernille Gudiksen
Jens Andersen
Helle Drejer Andersen
waingungamikro@gmail.com

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

