Opstartsbrev august 2019
Kære Mini-spejdere & forældre
Sommerferien er slut, og spejder starter nu op igen hver onsdag fra kl. 18.00
til 19.30. Vi er 18 Minier og 4 ledere (Anita, Maria, Per & Lars) fra første møde.
Vild luksus ☺
Vores eget lokale
Vi fortsætter i vores eget lokale. Det ligger på første sal. Man kommer op til
lokalet via den udvendige trappe på den gavl, der vender ud mod bålhytten. Vi
laver 4 patruljer i år, - det bliver rigtig godt.
12 x 5 km holder pause
I det sidste år har vi gået 5 km 1 gang om måneden. Det er blevet til
mange gode timers ”gåturshyggesnak” uden skærm, og betyder at
flere af de Minier, der nu er blevet Juniorer kan se frem til et nyt sejt
mærke til uniformen.
I år holder vi pause med 12 x 5 km, men overvejer at tage en
Omgang mere næste år. Skulle nogen have mod på at tage mærket
med sine forældre eller fortsætte med 12 x 10 km, så er det ikke
udelukket, at det er en mulighed.
Vores første emne
Efter ferien bliver lejrbålsarrangør. Vi skal lære at planlægge og stå for et lejrbål for hele
gruppen, og står for lejrbålet på gruppeturen i september.
Vores første gruppetur
Ligger i år d. 20-22. september. Vi skal være på Spejdergården. Vi Minier står for
lejrbålsunderholdningen, og meget af tiden på turen kommer til at gå med at forberede
verdenshistoriens sejeste og hyggeligste lejrbål. Tilmeldingen er (måske) allerede åben på
medlemsservice. Mere info følger.
På gruppeturen får vi brug for hjælp fra nogle forældre til noget praktisk arbejde. Vi vil gerne
lave en helt fantastisk tur, men vi kører simpelthen trætte, hvis vi både skal planlægge, købe
ind, stå for at forberede og gennemføre aktiviteter, stå med mad til spejderne 6 gange om
dagen (inkl. mellemmåltider) og rydde op og gøre rent efter turen. Hvis vi løfter I flok er det ikke
ret meget hjælp vi behøver, og man kan nøjes med bare at hjælpe nogle timer, - f.eks. frokost
og kage/boller om eftermiddagen eller bare med aftensmaden. I skriver jer på, når I melder til
gruppeturen.
Vi er udenfor
Hver eneste onsdag, så husk at tage tøj på der passer til vejret.
Det var måske det hele
Har vi glemt noget eller har I brug for at kontakte os, kan I skrive til mini@9530spejder.dk, som
vi alle læser eller på sms. Vores numre står på www.9530spejder.dk. Her lægger vi også anden
relevant information til jer, så kig forbi med mellemrum.
Vi glæder os til at se jer – mange sensommerspejderhilsener
Anita, Maria, Per & Lars

