Lidt af hvert

JUNI 2005

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
JUNI 2005

God sommer

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

- vi ses til august
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Godt at vide

JUNI 2005
Grunden
Tinta
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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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Santee

JUNI 2005

Hej Santee

Kalender

JUNI 2005

Kalender

Så skal vi snart af sted på dette års sommerlejr. Vi er
nogle der glæder sig.
Sommerlejren er også tidspunktet hvor vi skal pænt farvel
til Signe og Lars. Signe tager til Bergen i Norge og Lars
flytter til Jylland.
Det sidste møde var vi en
tur på Bagsværd sø i kano, fandt et hyggeligt
sted og stegte et par pølser over blå. Vi må håber
at vi får godt vejr når vi
skal på sommerlejr, så vi
kan få lavet nogle vandaktiviteter.

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

I må have en rigtig god
sommer til vi ses.
Læs i øvrigt de enkelte stammers program på
www.2lyngby.dk, eller få det udleveret af en leder.
Ugghh
Yusaja, Temyawo og
Wayupika
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Dhegiha
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Sommerlejr 2005

Hej Dhegia

Sommerlejr 2005

Nu bliver det snart sommerferie, og sommerferie betyder
naturligvis også sommerlejr! Som I ved, går turen i år til
Houens Odde ved Kolding. Der kommer ni fra Dhegiha
med, men med hele gruppen bliver vi cirka 60. Derudover
vil der også være andre spejdere på stedet, så der bliver
rig mulighed for at møde nye venner.

Følg med på vores
hjemmeside… Der kan
være ændringer i hjemkomst tidspunktet.

De sidste par møder inden ferien (husk, at mødet d. 13/7
er aflyst) skal bruges til at forbedre jeres spejderfærdigheder med kniv, sav og besnøringsreb. Men der skal også blive tid til hygge, for selvom det kun er ferie for jer, er det
som ledere afslutning for jeres os, som jo ikke fortsætter
efter ferien.
I den forbindelse vil vi gerne takke jer for en masse sjove
oplevelser. I har været en spændende, sjov og til tider
temmelig udfordrende gruppe børn. Men, men, men - I
slipper ikke helt for os endnu. Vi skal nok dukke op på diverse ture og arrangementer.

JUNI 2005

Se i øvrigt under
”Turinformation” eller de
enkelte stammers sider,
efter forslag til pakkeliste.
God sommerferie.
www.2lyngby.dk

Rigtig god sommer!
Waahijaja og Woyako
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