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Kalender
Hvornår

Maj

5.
15.
16.
23.
24.

Juni

1.
2.
13.

Hvad

Hvem

19:00-21:00
18:00-22:00

Santee-møde
Arbejdsdag på Tinta
20 + 30 km gåtur
Oak City
Bestyrelsesmøde

Santee
Alle
Alle
Alle
Bestyrelsen

19:30-21:00
19:00-21:00
-

PL/PA-møde
Santee-møde
30 km gåtur

PL/PA i Santee
Santee
Alle

Blå Sommer

Chiwere/Dhegiha/
Teton/Santee/Hidatsa

Juli

20.-29.

August

-

7. 10. 19:30-21:00
11. 19:00-21:00
16. 20:00-22:00
28.-29. -

50 km gåtur
PL/PA-møde
Santee-møde
Besyrelsesmøde
75 + 100 km

Alle
PL/PA i Santee
Santee
Bestyrelsen
Alle

Divisionsvandreture
Det er nu ved at være sidste chance hvis I skal nå at komme
med på divisionsvandreturene, da der er krav om at man skal
have deltaget i både en af 20 og en af 30 km turene for at gå 50
km og i 50 km turen for at gå 75 eller 100 km.
Resten af turene falder på følgende dage:
20
30
50
75

og 30 km : søndag den 16. maj
km : søndag den 13. juni
km : lørdag den 7. august
og 100 km: lørdag den 28. august til søndag den 29. august

NINA WASTE
APRIL 2005

Lillebrorlotteriet
Så er salget af lillebrorlotteriet i fuld gang. Oversuddet fra salget går til
spejderarbejdet i gruppen. Det kan måske medvirke til en hurtigere
færdiggørelse af projektet med istandsættelse af Niobrara eller til en
spændende aktivitet på møderne.
Ekstra ark kan stadig hentes hos Itangcang (Tjørnevænget 22) ring
først for at høre om han er hjemme (44 44 84 86).
Husk at endelig afregning skal finde sted senest 26. maj. Efter denne
dato vil du blive opkrævet penge for alle de udleverede lodder, da det
vil være for sent at returnere dem. Sælgerpræmier skal bestilles hos din
leder senest 26. maj.
Lørdag den 8. maj kan du komme gratis ind i Tivoli hvis du har et ark
lillebrorlodder i hånden.
MVS Lederne

Nærmere oplysning om tid og sted fås ved henvendelse til Yusaja, som også skal modtage tilmeldinger.
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Godt at vide
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Grunden
Tinta

2lyngby@2lyngby.dk

Gedvad 45, 2800 Lyngby

44 44 36 72
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Santeeprogram indtil sommerferien
April
28. april: kanosejlads. Vi mødes ved Tyrolerhuset

Maj
2. maj: Pihpigas konfirmation. Vi mødes ved Kristensamfundet (Skt.
Knudsvej 13, FRB) kl. 9.45
5. maj: Oak-City-bil og A-buk-ræs
7. maj: Waawacings konfirmation. Vi mødes ved Bagsværd Kirke kl. 11
12. maj: Oak-City-bil.
16. maj: 20 og 30 km vandretur
19 maj: Oak-City-bil og bål
23. maj: Oak-City Rally
26. maj: Madkonkurrence. Vi mødes kl. 17

Juni
1. juni: PL-møde
2. juni: O-løb. Vi mødes ved Regatta Pavillonen
9. juni: Kanoløb. Vi mødes ved Tyrolerhuset.
11.-12. juni: SanTeetonaften
13. juni: 30 km vandretur
16. juni: Sidste møde. Bål-hygge-mad-pakke til sommerlejr. Vi mødes
kl 18.
19. juni: Yusaja & Sinawatopekiyas bryllup. Vi mødes ved Holmens Kirke kl. 12.30
20. – 29. juni: Blå Sommer

Andre vigtige datoer:
4. august: Første møde. Bål-hygge-pakke ud fra sommerlejr?
7. august: 50 km vandretur
9.-15. august: Kollektivuge
21. august: Kulturfest
28-29. august: 75 og 100 km vandretur
3.-5. september: Familieweekend

2

Nina Waste – ninawaste@2lyngby.dk – www.2lyngby.dk

2. Lyngby – Det Danske Spejderkorps – Gedvad 45 – 2800 Kgs. Lyngby – 44 44 36 72

7

Santee

APRIL 2005

Chiwere
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Kære Santee

Hej Chiwere

Tillykke med den flotte 2. plads på divisionsturneringen. Vi håber at I også havde det sjovt på LandsPatruljeTurneringen selvom placeringerne blev i den anden ende af ranglisten.

Husk nu at melde jer til weekend
turen. Det skal jo nok blive en
rigtig hyggelig tur.

Vi har i Santeeledelsen planlagt at der indtil sommerferien skal
ske lidt mere på møderne end for øjeblikket, så må vi jo se om I
synes om det.

Vi har på de sidste møder malet
t-shirt, bundet knob, leget og
været på et lille løb.

I starten af maj skal Pihpiga og Waawacing konfirmeres. Santee
vil naturligvis møde op ved kirken med en fane så de kan blive
fejret på behørig vis.

Nu er vi jo begyndt at hejse flag
på hvert møde og tage det ned
igen og det går fint, men det
rammer jorden engang imellem og så skal der jo gives kage eller
flødeboller.

Med venblig spejderhilsen
Temyawo, Wayupika & Yusaja

Husk nu at melde afbud til hvert møde hvor i ikke kan komme.
Det er rart at vide om vi kan regne med om i kommer eller ej.
Med Chiwere hilsen
Cecilie, Mikkel & Mette

P.S. Dette er Mikkel på den sidste
chiwere weekend tur. Så udmattende kan det være for lederne.
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Hej Dhegiha!

SMG – Blå Sommer-sangen

Nu er vi rigtig kommet ind i foråret, og vi kan være ude på møderne. I
maj skal vi bl.a. lave sæbekassebiler til Oak-City, som går af stablen
søndag d. 23. maj i Farum. Det plejer at være en rigtig sjov og hyggelig tur, hvilket det også nok skal blive i år.

I den første weekend af marts blev der afholdt Spejder Melodi
Grand Prix. Det foregik som et Roadshow med første optræden i
Aalborg derefter flere andre steder i landet for til sidst at afslutte
med finalen i Farum Arena. Vindersangen skulle kåres af tilskuerne, altså spejderne. Der blev holdt afstemning ved alle koncerter
og den endelige vinder blev kåret i Farum. Vindersangen skal
brugs som lejrsang på Blå Sommer.

I juni skal vi til at gøre klar til Blå Sommer. De, der ikke har alle sikkerhedsmærker, skal have taget dem, vi skal lave mini sommerlejr på
grunden og vi skal ud at vandre. Husk, at til vandreturen mandag d. 7.
juni skal vi allerede mødes kl. 16.00.
På det sidste møde før ferien skal vi på den årlige skovtur sammen
med Teton, og vi skal se på, hvem der har gjort sig fortjent til mødenåle og pakker.
Husk, at nu, hvor foråret er kommet, har vi planlagt møderne til at være udenfor, så tag tøj med derefter.
Spejderhilsner
Dhegiha lederne

Vinderne blev Tines Tønder Tøser (3T) med sangen Tudekiks. På
søndag d. 2. maj skal 3T i Snurresnups Søndagsklub og optræde
med Tudekiks og tale med Bubber. Sørg sørg for at tænde fjernsynet. En del af jer er jo på mini-primi; men så må I få jeres forældre til at optage det :-)
Alle sangene kan stadig høres på www.blaasommer.dk/smg, her
finder I også avisudklip og TV-klip om SMG.
Uniformer
Lige i øjeblikket har jeg en hel del uniformer til salg. Det drejer
sig om følgende:
1 stk, str 130, gammel model
2 stk, str. S, gammel model
1 stk, str. S, ny model
Prisen for en uniform er 110,- kr, og man kan få 100,- kr for sin
gamle uniform (forudsat at den ikke er alt for slidt), eller vi kan
bare bytte lige over.
Jeg har også to spejderbælter, str. 75 og str. 85. Pris 75 kr.
Hvis du vil prøve en af disse ting kan du kontakte mig på tlf: 44
44 94 49 eller pr e-post: signe@2lyngby.dk. Du kan også prøve
at spørge din leder til det næste møde, hun ved sandsynligvis
hvor uniformerne ligger.
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Med venlig spejderhilsen Yusaja
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