Lidt af hvert

AUGUST 2005

Uniformer
Der er for øjeblikket en del brugte uniformer til salg nemlig:
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.

140, gammel model
150, gammel model
152, gennemknappet, hvide limpletter efter mærker
152, gennemknappet
158, gennemknappet, m. grøn maling
34, gammel model, gennemknappet
40, gammel model

Derudover et par bælter:
Bælte str. 65
Bælte str. 75
Bælte str. 85

NINA WASTE
AUGUST 2005

Husk af melde jer til dette års

Familieweekend
2.-4. september

Prisen for en uniform er 110,- kr (50 kr for de plettede), 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.
Bælterne koster 75 kr.
Det er for tiden Waokiki der står for uniformssalget. Hun
kan kontaktes på e-post: mette-bette@2lyngby.dk. Du kan
også prøve at spørge din leder til det næste møde, hun ved
sandsynligvis hvor uniformerne ligger.
Med venlig spejderhilsen
Yusaja
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Godt at vide

AUGUST 2005
Grunden
Tinta

2lyngby@2lyngby.dk

Gedvad 45, 2800 Lyngby

44 44 36 72

Søren Bjørn

soren@2lyngby.dk

Marie Grubbes Allé 47, 2800 Lyngby

44 44 15 07

Mona Andersen

mona@2lyngby.dk

Knuds Allé 51, 2800 Lyngby

44 44 93 50

Ledere
Gruppeleder
Itangcang

Jan Justesen

just@2lyngby.dk

Tjørnevænget 22, 2800 Lyngby

44 44 84 86

Chiwere/
Dhegiha
Waokiki

Mette Heinsbæk Larsen

mettebette@2lyngby.dk Mogens Allé 72, 2800 Lyngby

GS-fond
Kasserer

Hjælp til Chiwere/Dhegiha søges!!!!!
Teton
Ihaohingni
Nanna Molnit Ørum
Wicasta Ksapa Mikkel Christensen
Wakakangsa
Birgitte Saxtorph

——–

27 38 95 13

Hjælp til Chiwere/Dhegiha søges!!!!!

nanna@2lyngby.dk
allanisten@2lyngby.dk
birgitte@2lyngby.dk

Grønnevej 255 st. 56, 2830 Virum
Elledalen 13, 2800 Lyngby

40 44 93 05
28 60 11 90
44 44 10 59

Santee
Wayupika
Waahijaja

Jacob Hedelund Sørensen jacob@2lyngby.dk
Mette Ougaard
mus@2lyngby.dk

Ægirsgade 19 st. tv., 2200 Kbh. N
35 85 24 33
Værebrovej 20, 6. 2, 2800 Bagsværd 26 18 95 13

Hidatsa
Waahijaja
Ihaohingni

Mette Ougaard
Nanna Molnit Ørum

Værebrovej 20, 6. 2, 2880 Bagsværd 26 18 95 13
40 44 93 05

mus@2lyngby.dk
nanna@2lyngby.dk

Optaya er dakota og betyder "gruppe"
Nina Waste er dakota og betyder "gyldne ord"

Dette blad er gruppeblad for:
Det Danske Spejderkorps, 2. Lyngby Optaya

Deadline for næste blad er den 1/10 2005

Lidt af hvert

AUGUST 2005

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
Chiwere/Dhegiha
Teton
Santee
Hidatsa
2. Lyngby Optaya

Hyttenavn
Mdenagi/Niobrara
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.

E-mail: ninawaste@2lyngby.dk
www.2lyngby.dk

Med venlig indianerspejderhilsen
Yusaja
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Santee

AUGUST 2005

Hej Santee

Kalender

AUGUST 2005

Kalender

Så er den søde ferietid forbi, og I er alle startet i skole
igen….
Vi har lige et par møder før Familieweekend (hvor I alle
selvfølgelig deltager) til at planlægget dette års oprykning,
der betyder, farvel til 3 og goddag til 7. Med Trine på efterskole og med de nye vil vi så være 16.
Og ikke nok med det som erstatning for Yusaja og Temyawo, har vi fået Waahijaja og måske en mere. Så der er meget nyt.
Waahijaja, Temyawo & Wayupika

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.
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Chiwere/Dhegiha

AUGUST 2005

Teton

AUGUST 2005

Hej Chiwere/Dhegia

Ugh Teton!

Tak for en god sommerlejr.

Så skal vi til at starte igen efter sommerferien, vi glæder os
til at se jer.

På sommerlejren var vi ude at sejle sammen med Bo og vi
har kogt mink kranier og taget hjernen ud af dem og renset dem.
Vi fik også tid til at lave ting ud af horn og ben fra dyr.
Da vi var nede og lege i vandkanten havde vi ikke så lang
tid til at være der, da vi skulle pakke det sidste og skulle
med toget mod København.
I dette efterår skal vi lave mange spændende ting, så I kan
godt begynde at glæde jer.

Nogle af os er var sammen af sted på sommerlejr, der i år
foregik i Jylland i nærheden af Kolding. Det var en rigtig
god tur, og vi lavede en masse sjove ting, for eksempel var
vi ude at klatre i træer, sådan rigtigt med klatresele. Vi fik
også taget et mærke, der hedder ”Blåt er vådt”, der gik ud
på at bygge en tømmerflåde, se på vandliv. Det sidste betød, at vi fangede en masse krapper og fodrede dem med
muslinger.
Derudover testede vi vores grænser, da det viste sig, at der
var kogt minkhoveder, og de skulle renses og pilles. Kranierne ligger nu i brintoverilte, så de kan blive helt hvide.

Chiwere hilsen fra
Cecilie, Mikkel & Mette

Hjælp til

De af jer, der var med, og som endnu ikke havde fået taget
kniv-, økse- og savbevis, fik chancen på sommerlejren og
”bestod” med glans! Så det var en vellykket tur, på trods af
at solen svigtede….
Med Tetonhilsen
Wicasta Ksapa, Ihaohingni og Wakakangsa

Chiwere/Dhegiha
søges
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