Lerbålsarrangør, gruppetur m.m.
Kære Mini-spejdere & forældre
Vi er kommet rigtig godt i gang efter sommerferien. Vi ledere er meget enige om, at vi har en
skøn flok, der selv om de er yngre, end dem vi sendte op til juniorerne inden sommerferien, er
en fornøjelse, at være sammen med.
Lejrbålsarrangør
Vores første mærkeforløb, - lejrbålsarrangør viser sig at være rigtig sjovt, for børn såvel som
voksne. Vi har sunget lejrbålssange, lavet sketches og leget. Især sketchene er et stort hit. Ingen
af børnene havde styr på genren, da vi startede, men der var store grin
over hele linjen, da de optrådte for hinanden i onsdags.
De næste onsdage vil vi gerne have, at hver spejder har 3 små stykker
rekvisitter eller udklædning med. – Ikke noget bestemt. Vi kan godt
tænke os at have en lille dynge udklædningsting liggende ve scenen,
som man lige kan plukke fra, inden man optræder. I får selvfølgelig
tingene med hjem hver gang.
Gruppetur
I skal meget gerne have fået invitationer til gruppeturen med hjem, - elles får i den igen her:

Vi sover inde fra fredag til lørdag og, hvis vejret er ok ude fra lørdag til søndag. Gruppeturen er
et af årets højdepunkter, så vi håber selvfølgelig, at få mange med. I kan tilmelde jer her:
https://medlem.dds.dk/event/id/16479/register

Indkøb af grej til spejdere
Vi bliver hvert år spurgt hvordan man lige gør med indkøb af udstyr. Både hvad for noget
udstyr, der skal købes, hvor det kan købes o.s.v. Derfor har vi lavet en lille vejledning til jer. Vi vil
gerne lige understrege, at der altså ikke er tale om en liste over grej, som vi forventer, at
børnene står med på onsdag, - bare tips og vejledning, hvis I alligevel er på vej ud og svinge
dankortet. Vejledningen kan findes via linket herunder eller på Mini-grenens side på
9530spejder.dk:
https://9530spejder.dk/files/2019-08/K%C3%B8b%20af%20udstyr_0.pdf
Vi er udenfor
Hver eneste onsdag. Husk at tage tøj på der passer til vejret ;o)
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

