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Lidt af hvert

Printerpatroner
Vi har nu i et par år indsamlet brugte printerpatroner og på
den måde tjent lidt ekstra penge til gruppen. Vi har dog
indset at det efterhånden giver alt for meget arbejde og
rod i forhold til indtjeningen. Så vi har besluttet at stoppe
indsamlingen af laserprinterpatroner/-toner. Vi samler stadig blækprinterpatroner, de kan nemt opbevares i et lille
skab og når kassen er fuld sender vi dem til et firma i Kolding der giver op til 20 kr pr. stk.
Så blækprinterpatroner kan stadig afleveres til lederne ved hvert møde. Men vi sender laserprinterpatronerne
med jer hjem igen.

NINA WASTE
APRIL 2005

Uniformer
Der er stadig et par uniformer og brugte bælter til salg; din
leder kan sikkert hjælpe dig med at finde ud af om der er
noget i din størrelse. En brugt uniform koster 110 kr og
man kan få 100 kr for sin gamle uniform.
Spejderhilsen Yusaja
Optayasommerfest
Lørdag den 21. april holder 2. Lyngby Optaya sommerfest
med masser af underholdning og sjov for hele familien. Vi
håber på at se jer alle sammen. Der vil være mere information i næste nummer af Nina Waste.
Cazeahipa
Tirsdag d. 29 marts holder vi Cazeahipa for alle spejdere i
2. Lyngby Optaya. Her skal alle der har været medlem i
mindst
et
halvt
år
have
deres
indianernavn.
Mødet varer fra klokken 18.00 til klokken 19.30. Alle skal
møde op i deres flotteste indianerudklædning, dvs i hvert
fald en fjer. Udklædningerne bliver lavet på møderne, så
alle kan være med.
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Hytte- og stammenavne
På grupperådsmødet blev der efterlyst en liste over nogle af
de mange indianernavne der bliver brugt hos 2. Lyngby Optaya. Den vil jeg forsøge at lave her.
Aldersgruppe
Bh.kl & 1. kl.
2. & 3. kl.
4. & 5 kl.
6. – 9. kl.
Ældre

Navn
Chiwere
Dhegiha
Teton
Santee
Hidatsa

Hyttenavn
Mdenagi
Niobrara
Pahasapa
Mdenagi
Pahainyan

Alle 2. Lyngby Optaya Tinta

Grenene (aldersgrupperne) er hver især opkaldt efter en
prærieindianerstamme. Patruljerne i de forskellige grene er
opkaldt efter understammer i de store stammer. Jeg har ikke remset patruljenavnene op, dem gemmer jeg til en anden gang, når de øvrige er faldet naturligt ind i vores sprog
og I har en idé om hvem der er hvem.
Hytterne er opkaldt efter det område stammerne boede i.
Hele spejdermarken hedder nu Tinta som betyder ”prærie”
på dakota. Optaya er også dakota og betyder ”gruppe”.
Der er nu sat navneskilte på de fleste hytter. Så jeg håber
at det har hjulpet lidt på overblikket.
Med venlig indianerspejderhilsen
Yusaja
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Hej Santee

Hej Chiwere

Så er vi i de kolde og mørke vinter måneder, men det holder os ikke indenfor, så husk at tage tøj med til vejre. Vi vil
primært være udenfor til Santee møderne.

Så skal vi jo i gang med at male og det skal nok blive sjovt.

Husk at onsdag den 9. Februar mødes vi ved Regatta Pavillonen (Ved Bagsværd Sø) kl. 19:00, vi slutter samme sted
kl. 21:00.
I den nære fremtid skal vi holde kollektivuge (indbydelse er
sendt ud), og det er vi nogle der glæder sig meget til. Vi
bliver jo en hel del, så vi må nok sprede os ud over 2 hytter.
Der er helle ikke så lang tid til den årlige Divisionsturnering, hvor I kan glæde jer til en lidt anderledes turnering
end I måske har været vandt til……
Også presser Påsken på, så vi skal snart have lavet nogle
madhold, den Svenske natur venter med længsel på os.

De sidste par møder har vi brugt på at binde knob, lege
kimsleg, været på løb og lege. Det med at lave løbene selv
gik rigtig godt, og det var dejligt at se.
Nogle af jer er blevet bedre til at være stille, men det kniber stadig for nogle af jer, og I ved jo nok selv hvem det er.
Husk at der er Chiwere weekend tur fra d. 29 April til d. 1
Maj.
Husk altid at have tøj på efter vejret for man ved aldrig om
vi skal være ude.
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.
I må alle have en god vinterferie.

Vi har haft Casper på besøg til et par møder, og det lader
til at han gerne vil komme noget mere, så det glæder vi os
til. Casper er spastiker og sidder i kørestol, så det er en udfordring, men om ikke vi klare det.

Med Chiwere hilsen
Cecilie, Mikkel & Mette

Vi ses på Tinta...
Yusaja, Temyawo, Wayupika
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Hej Dhegia

Hej Teton!

Vi har de sidste par møder været igang med at tage dramamærket. Det hele sluttede af med at I opførte sketches
for ledere og forældre til Grupperådsmødet. I gjorde det
rigtig godt og fik os alle til at grine meget :-)

Så er det nye år begyndt, og vi er allerede i fuld gang! På
årets først tre møder har der været fuld fart over feltet, vi
har leget ”Sild i Tønde” og været på snigøvelse i Hareskoven.

Den 21. Februar holder vi tænkedag. Det er på Lord Baden
Powells fødselsdag. Det hedder tænkedag, fordi vi skal
tænke på spejdere i andre lande. Vi samler også penge ind
den dag, som går til spejderarbejdet i Ghana. Derfor skal I
alle tage 2 kr. med for hvert påbegyndt spejderår...altså,
hvis I har en 2-årsstjerne skal I medbringe 6 kr., hvis I hr
en 3-årsstjerne er det 8 kr. og hvis det er en 18-årsstjerne
der pryder jeres uniform skal der medbringes 38 kr.

Vi har også fået ny leder. Wakangsa (Birgitte) er kommet
op til os fra Dhegiha, fordi Tommy er holdt op.

Den 22. februar er det tænkedag. Det er det er BP’s og Lady BP’s fødselsdag, hvor vi samler penge ind til spejderbevægelsen i andre lande. Så hver spejder skal have to kroner med pr. påbegyndt år. Normalt går pengene til Ghana.
I foråret skal vi på Miniprimi, som vi plejer, og det bliver
rigtig sjovt! Vi ved ikke endnu hvad temaet bliver, men
hvad gør det, der bliver jo mulighed for at møde en masse
andre spejder, og vi skal garanteret på løb…

Med spejderhilsen
Wakagawoyako & Waahijaja

Teton-Teton-Teton-Teton-Teton-Teton-Teton-Teton-Teton
Udklip fra halvårsprogrammet:
Man d.7/2 Fastelavn på Tinta, hold øje med Nina Waste
Man d.14/2 Vinterferie
Man d.21/2 Tænkedag på Tinta
Man d.28/2 Tetonmøde på Tinta
Man d.7/3 Tetonmøde på Tinta

Før jul var vi (selvfølgelig) på juletur, hvor julen var blevet
væk og måtte findes frem igen. Og vi opdagede, hvor svært
det er at finde vej på et kort! Så derfor har vi beskæftigede
os en smule med kompas og kortlæsning. Det er en ting vi
vil vende tilbage til i løbet af foråret.

Kl.18.30-20.00
Kl.18.30-20.00
Kl.18.30-20.00
Kl.18.30-20.00

Teton-Teton-Teton-Teton-Teton-Teton-Teton-Teton-Teton

To små påmindelse, vi starter alle møderne uden for med
en lille leg, f.eks. ”Sild i Tønde”, så husk at klæde jer på, så
tøjet passer til vejret! Og vi har jo fået en regel om, at vi
stiller skoene i gangen i Pahasapa, så husk hjemmesko!
Derudover er der kun tilbage at sige Uhg…
Ihaohingni, Wicaste Ksapa & Wakangsa
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