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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.
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Uniformer
Jeg har lige nu fem uniformer (ny model str 152, 158 og
S – de to første med nogle pletter, så de sælges til 50 kr,
gammel model str 140 & 40) og tre bælter( str. 65, 75 &
85) til salg. Din leder kan sikkert hjælpe dig med at finde
ud af om der er noget der passer dig. En brugt uniform koster 110 kr og man kan få 100 kr for sin gamle uniform. Et
bælte koster 5 0kr.
Spejderhilsen Yusaja

Optayasommerfest
Lørdag den 21. maj holder 2. Lyngby Optaya sommerfest
med masser af underholdning og sjov for hele familien. Vi
håber på at se jer alle sammen. Inden længe vil der blive
udsendt en rigtig invitation; men sæt allerede nu kryds i
kalenderen.
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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
Alle

Navn
Chiwere
Dhegiha
Teton
Santee
Hidatsa
2. Lyngby Optaya

Hyttenavn
Mdenagi
Niobrara
Pahasapa
Mdenagi
Pahainyan
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
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Kalender

I er lige vendt hjem efter en hård divisionsturnering, men
lad Jer ikke hvile på laurbærbladene næste udfordring venter!!
Oak City er lige om hjørnet, faktisk allerede den
29. maj, så vi skal i gang
med at bygge biler. I skal
også bestemme Jer for
om I vil vinde på flotteste
eller hurtigste vogn.
Så kan vi løfte sløret for
at sommerlejren i 2006
vil gå til Kandersteg i
Schweiz. Og yder mere er
det en divisions sommerlejr, så det er et must at
tage med og møde alle de
andre tropsspejdere i divisionen.
Husk at deltage en sommerfesten den 21. Maj,
og melde Jer til dette års
fantastiske
sommerlejr,
tilmeldingerne er på vej.

Maj
21.
28.

2. Lyngby Optaya Fest på grunden
Arbejdsdag på grunden

August
15.
Gruppebestyrelsesmøde på grunden kl. 20:00
September
2. – 4. Familie weekend
Oktober
3.
Gruppebestyrelsesmøde på grunden kl. 20:00
15.-23. Plan, NyS + andre kurser
29.
Arbejdsdag på grunden
December
2. – 4. Juletur

Læs i øvrigt de enkelte stammers program på
www.2lyngby.dk, eller få det udleveret af en leder.

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

Hej Teton

Så nærmer tiden sig for årets mini-primi! Vi glæder os meget til at komme af sted og komme ”jorden rundt på 80 dage”…så pak det gode humør (og det varme tøj). Husk at
det også i slutningen af april stadig er rigtig koldt om natten, så varmt nattøj og en god sovepose er at foretrække.

Nu er foråret så småt begyndt, og det betyder mere lys på
møderne. Det betyder også at vi holdt Cazeahipa
(jævndøgnsmøde) hvor de sidste tre af jer fik navn.

Derudover er det jo snart sommer . Og sommer betyder
jo sommerlejr. I år skal vi til et spejdercenter ved Kolding,
hvor vi kommer til at lave en masse vandaktiviteter. Og
selvfølgelig kommer solen til at skinne hele ugen. Så skynd
jer at tilmelde jer, ligeså snart I får tilmeldingen.
Ugh
Wakagawoyako & Waahijaja

Foråret byder på rigtig mange aktiviteter udenfor, så det er
vigtigt at I er klædt på efter vejret. Vi skal blandt andet
prøve at lave lidt pionering, så vi får frisket knobene op
igen.
Men foråret har også en del ture udenfor møderne. Vi skal f.
eks. på Miniprimi i weekenden d.29 april til d. 1 maj, så
mødet d. 2 maj er aflyst.
Og lørdag d. 21 april holder vi Optaya Sommerfest, hvor I
selvfølgelig kommer alle sammen!
Og så skal vi på Oak City søndag d. 29 maj, så mødet mandag d. 30 maj er også aflyst.
Foråret er som sædvanlig en travl tid, og vi glæder os til at
komme til rigtig at kunne udnytte lyset på møderne!
Udklip fra halvårsprogrammet:
Man d.18/4 – Tetonmøde på Tinta
Kl.18.30-20.00
Man d.25/4 – Tetonmøde på Tinta
Kl.18.30-20.00
Fre-Søn d.29/4-1/5 – Mini Primi,vi mødes på Tinta Kl.
17.00
Man d.2/5 – Aflyst
Man d.9/5 – Tetonmøde på Tinta
Kl.18.30-20.00
Så er det vist bare at sige Ugh…
Ihaohingni, Wicasta Ksapa og Wakakangsa
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