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GL
Kære alle spejdere og forældre
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Så er det ved at blive forår og måske har det været lidt skuffende, at der
ikke er kommet mere sne...Så den må vi så bare have tilgode til det igen
bliver vinter.
Og så har vi fået afholdt vores årlige grupperådsmøde (gruppens generalforsamling). I den anledning vil vi godt sige tak til alle de afgående
medlemmer og ikke mindst tak for deres arbejde i bestyrelsen. Samtidig vil
vi også sige velkommen til de nye som har valgt at stille op til bestyrelsen.
Specielt tak til Camilla som har sagt ja til at tage tjansen som formand.
Så er der nogle datoer, hvor vi rigtig gerne vil bede om forældrehjælp.
(Se også andet steds i bladet.) Den første er vores arbejdsdag som i år er
lørdag d. 6/4. Her samles vi og får ryddet op på grunden, kørt på genbrugspladsen og hvad der nu ellers kan være af opgaver. Vi håber at se
rigtig mange af jer til denne dag. I er meget velkommen til at tage jeres
børn med. Især fordi vi laver noget fælles omkring vores lodseddelsalg,
som er en af vores vigtigste indtægter i gruppen.
Det næste vi godt vil bruge hjælp til er vores Børnehjælpsdag, specielt
torsdag d. 9. maj til opsætning af boder. Dette starter kl. 18.00 og tager
ca. et par timer. Om fredagen d. 10. maj kan vi også bruge hjælp, både i
løbet af dagen, men også til nedtagning kl. ca. 17.30. Vores bod står på
hjørnet ved Stubmøllevej ved IRMA. Hvis du har spørgsmål, tag fat i GL.
Børnehjælpsdagen har vi i samarbejde med den lokale FDF. Tilmelding
er en rigtig god ide, til begge dele: gl@valbyparkspejderne.dk
Nok om datoer. Når I sidder med dette blad i hånden, har langt de
fleste af vores spejderledere været på vores årlige lederweekend. Denne
gang skal vi bl.a. tale om en evt. lederrokade som vi overvejer til efter
sommerferien. Vi har også inviteret gæster, som vil lære os en masse nye
lege, som vi så kan lege sammen med jeres fantastiske børn; lige fra familiespejd til de store spejdere. Men mere om dette i næste blad.

GL
Faniliespejdgrenene
er nu ved at
være fyldt op
med glade, seje
børn, og deres
forældre.
Vi leger og
har det sjovt
hver gang vi
mødes.
Vi har den
seneste tid
blandt andet
lavet byens
sjoveste forhindringsbane. Vi har gået 5 km, og børnene har fået 5 km mærket.
Vi elsker at lave og spise bålmad, hvilket vi gør næsten hver gang.

Det sidste vi vil nævne denne gang er vores medlemstal og ikke mindst
vores venteliste.
Lige nu er vi fuldt besat i alle grene og har alenlange ventelister, dog
lidt mindre i troppen. Faktisk er det sådan at vi ville kunne starte en
ny gruppe med alle dem som står på venteliste. Den store opgave er at
skaffe spejderledere nok, da vores politik er at der skal være en leder pr.
5 spejdere. Så hvis du går med en lille leder i maven, er du velkommen
til at kontakte os for at høre mere.
Det var ordene for denne gang.
Med GL hilsen
Lau, Keld og Palle
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MIKRO
Kære mikroforældre og mikrospejdere
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Vi begyndte vores mikromøde
her til aften med at synge den skønne forårssang ” Det er i dag et vejr,
et solskinsvejr”. Flere af mikroerne
kan ikke læse endnu, men vi har
sunget sangen før, og her til aften
sang alle med. Vores aftenmøder
foregår ikke længere kun i vinterens
kolde mørke, nu er det heldigvis
blevet længere lyst. Energiniveauet
blandt mikroerne er steget, og vi
har leget og lavet teater for hinanden på vores seneste møde.
Vores mikrohold er en skøn
blanding af store og knap så store
spejdere, der alle let formår at lege
og hygge uden de store konflikter.
Det påskønner vi ledere, så vi kan
bruge vores energi på indhold på
møderne.
Snart skal vi på mikrotur hjemme i Stevns’ have i Valby, og det
glæder vi os meget til. Vi er allerede
i gang med at planlægge måltider
og aktiviteter. Påskevejret kan
være koldt, sørg for at mikroerne
får noget godt og varmt tøj og udstyr med. På denne tur er det ikke
vigtigt med en stor rygsæk, fordi
spejderne bliver leveret af jer på

Peters adresse, så de ikke skal gå
med deres ting på ryggen. Skriv i
vores facebookgruppe, hvis I mangler udstyr til jeres mikroer. Så har vi
måske noget i hytten, eller I kan evt.
låne af hinanden.
Pak efter vinterpakkelisten, men
husk at vi sover ude i teltene.
Sidste frist for tilmelding er 11.
april - se mere på vores hjemmeside
www.valbyparkspejderne.dk
Lodseddelsalget er begyndt, og I
kan få flere lodsedler, hvis I ønsker
det. Husk at returnere lodsedler,
der ikke kan sælges. Vi har allerede
betalt for lodsedlerne, så modtager
vi lodsedler kort før eller efter deadline, mister vi omsætning og skal
selv betale underskuddet.
6. april er der arbejdsdag med
morgenmad og lodseddelsalg - se
mere i kalenderen på vores hjemmeside.
Vel mødt
Mange spejderhilsner
Peter, Stevns, Bent & MM

MIKRO

Her følger det næste kvartals program:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4. april – Lav din egen blyant
11. april – Affaldssortering
13-14. april – Forårsmikrotur
18. april – Skærtorsdag
25. april – GPS løb
28. april – Fuldmånemøde
2. maj – Mad over bål – dutch oven
9. maj – Knob, knob knob
16. maj – Skattejæger første del
23. maj – Skattejæger anden del
30. maj – Kr. himmelfartsdag
6. juni – Skattejæger sidste del og knivbevis første del
13. juni – Knivbevis sidste del
19. juni – Afslutning

Husk altid at melde afbud på vores
facebookgruppe.
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MINI
Kære Minier og forældre
Så nærmere vi os endelig lysere
tider, og lunere aftener Vi vil fortsat
have fokus
på spejderidéen, dét
at være en
god spejderkammerat,
samarbejde
og spejderfærdigheder som bål,
orientering,
knob og nat u re n . Vi
nærmer os
Superdivi
og vi håber,
at mange
af minierne
har lyst til at
deltage, hvor
vi skal dyste
mod andre
minier om at
blive den sejeste patrulje
6

MINI
April:
i pionering, knob eller
havregrød på trangia! Det
bliver sjovt! Derudover, så
skal der sælges lodsedler
– den mini, der får solgt
flest vinder et gavekort til
spejdersport, så sælg løs
og husk, at alle indtjente
penge går til vores egne
gruppe, så vi kan købe fedt
grej og komme på sjove
ture. Det er da værd, at
støtte! I løbet af foråret skal
vi også være nogle rigtige
spejdernørder og udforske
naturens elementer som
vand, ild og elektricitet
– det bliver spændende!!
Vi er stadig meget ude, så
selvom det bliver varmere,
så husk tøj efter vejret – og
uniform med tilbehør (tørklæde, skriveredskaber,
kniv og mug) .

•
•
•
•
•
•

Maj:

•
•
•
•
•
•

Juni:
•
•
•
•
•

2/4: Spejdernørd
9/4: Affaldsindsamling.
16/4: AFLYST pga. påske
23/4: Slå telt op
26-28/4: Divisionsturnering – mere
info følger.
30/4: Bålhygge og oprydning efter
divisionsturnering
2/5: Spejdernørd
7/5: Løb og orientering
14/5: Spejdernørd
21/5: Træning til Oak City Rally
26/5: Oak City Rally – OBS! Dette
kræver forældrehjælp! Mere info
følger.
28/5: Bålhygge
4/6: Naturen som spisekammer
11/6: Pakke til sheltertur – planlægge en aktivitet til sheltertur
15-16/6: Sheltertur – Naturen som
spisekammer
18/6: AFLYST pga. sommerafslutning
Onsdag d. 19/6: Sommerafslutning
for alle Valbyparkspejderne
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JUNIOR
April måned står på forberedelse til Superdivi (divisionsturnering) samt
deltagelse i den årlige affaldsindsamling.
•
•
•
•

3. april. Forberedelse til Superdivi og affaldsindsamling.
10. april. Forberedelse til Superdivi og affaldsindsamling.
17. april. Påske. Nogle er afsted på påskekursus og vi andre holder
ferie.
24. april. Sidste møde inden Superdivi. Fokus på samarbejde i patruljerne.

Maj måned står i sæbekassebilernes tegn. Vi skal restaurere, bygge
nyt og male bilerne, så vi kan deltage i Oak City Rally. Og så holder vi
forældremøde 29. maj.
•
•
•
•
•

1. maj. Sæbekassebiler
8. maj. Sæbekassebiler
15. maj. Sæbekassebiler
22. maj. Sæbekassebiler
29. maj. Forældremøde især om sommerlejr. Spejderne laver mad
over bål.

Juni måned er kort. Vi holder ekstra langt spejdermøde den 5. juni på
grundlovsdag.
•
•
•

Juli
•
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5. juni. Træklatring og rollespil. Vi holder heldagsmøde.
12. juni. Forberedelse af sommerlejr udstyr og telte.
19. juni. Fælles sommerafslutning for hele gruppen.
Uge 28. lørdag til lørdag. Sommerlejr.

JUNIOR
Påske
Lejrpladsinddeling, besnøring, bål, PL/PA rolletræning
Oak City
Finde ud af hvordan de skal se ud, samt lave materialeliste
Oak City
Male
Oak City
Male
Oak City
Male samt løbe
Oak City Rally dagen
Evaluering af Oak City
pizzasnobrød og lege
Forældremøde
Rollespilstræklatringsdag Langt møde Madpakker
Melkrig, taskepakning, Patruljekassepakning, Teltgennemgang Farvel
til Jane
Sommerafslutning
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TROP

TROP

Program for troppen forår/sommer 2019
I troppen har vi haft en mindre rokade på lederfronten. Lau er blevet
leder hos junior og Charlotte er skiftet fra mini til troppen.
Troppen går i gang med at tage færdighedsmærket Stormkøkken som
handler om bl.a. at lave lækker mad på trangia. Patruljelederne Sabine og
Filippa står for afholdelse af det praktiske i forhold til at opnå mærket.
Vi sender en patrulje på 5 spejdere til Forlev Spejdercenter i påsken og
derudover står der en masse spændende ting på programmet for foråret
som bliver travl.
Vi ser også frem
til at være betatestere
på Ungdommens Ø
- mere information
kommer senere.
Spejderhilsen
Adam, Charlotte,
Bjarne
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•
•
•
•
•
•

Mandag 1. april: Mærke Stormkøkken del 1/3 (PL aktivitet)
Mandag 8. april: Affaldsindsamling og pakke til Superdivi
Lørdag 13-20. april: Påskekursus på Forlev spejdercenter
Mandag 22. april: Påske (intet spejdermøde)
Fredag 26-søn 28. april: SuperDivi
Mandag 29. april: Mærke Stormkøkken del 2/3 og planlægge aktiviteter til Fuldmånemøde (PL aktivitet). Lederne har ledermøde.

•

•
•
•

Søndag 5. maj: Fuldmånemøde. Troppen skal bære fane og stå for
2 aktiviteter.
Mandag 6. maj: Mærke Stormkøkken del 3/3 (PL aktivitet)
Mandag 13. maj: Lave biler til Oak City Rally (1 langsom og 1
hurtig bil)
Mandag 20. maj: Lave biler til Oak City Rally
Søndag 26. maj: Oak City Rally
Mandag 27. maj: Forberede tur til Ungdommens Ø

•
•
•
•

Lør 1-søn 2. juni: Tur til Ungdommens Ø
Mandag 10. juni: 2. pinsedag (intet spejdermøde)
Mandag 17. juni: Planlægge sommerlejr
Onsdag 19. juni: Afslutningspicnic for hele gruppen

•

Lør 6-lør 13. juli: Gruppesommerlejr til Gurredam Spejdercenter

•
•

Kalenderen

April
• Mandag 1. april. Divisionsrådsmøde (generalforsamling for divisionen)
• Lørdag 6. april. Fælles arbejdsdag og lodseddelsalg
• 26.-28. April. Divisionsturnering (Superdivi) for trop, junior og
minispejderne.
Maj
• Søndag 5. maj. Fuldmånemøde (optog og aflæggelse af spejderløftet)
• Torsdag 9.- fredag 10. maj. Børnehjælpsdag (inkl. opsætning og nedtagning af boder)
• Fredag 17.- søndag 19. maj. PUF kursus for juniorer (11-12 årige)
• Søndag 26. maj. Oak City Rally (verdens største sæbekassevæddeløb)
Juni
• Onsdag 19. juni. Fælles afslutning på spejderåret i Valbyparken
Juli
• Uge 28 (Lørdag 6.- Søndag 13. juli) Sommerlejr
August
• Onsdag 14. august. Fælles opstart på det nye år for hele gruppen.
Gruppeblad for Valbyparkspejderne
Deadline for næste blad nr. 3 – 2019:
5. August 2019
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