Tilbagevendende spejderture i 2. Lyngby Optaya
Denne liste er et forsøg på at give et overblik over hvad de forskellige ture i 2. Lyngby Optaya
indeholder. Ofte fremgår det ikke klart af invitationerne til turene hvordan strukturen er, lederne
bliver ofte bidt af et tema og prøver at få invitationen til at leve op til temaet.
Vi håber på at råde bod på usikkerheden med denne oversigt. Hvis der stadig er uklarheder om en
turs indhold kan man altid kontakte en leder, som vil forsøge at give et fyldestgørende svar.
Det er vigtigt at deltage i turene, det er der man for alvor lærer de andre spejdere at kende. Uden
turene er det svært at blive en del af fællesskabet. Vi ser jo ellers kun hinanden i to timer om ugen.
Miniprimi/ Juniordivi/Divisionsturnering: En weekend i løbet af foråret hvor der overnattes i
telt. Der konkurreres i forskellige spejderdiscipliner mod spejdere fra de andre grupper i Mølleå
Division. Miniprimi er for minispejdere (hos os Dhegiha) og afholdes oftest på Nejlinge Grundene i
starten af maj sammen med Juniordivi som er for juniorer (hos os Teton). Divisionsturnering er for
tropsspejdere (hos os Santee) og afholdes typisk i en tidligere weekend.
Oak City Rally: Verdens længste sæbekassevæddeløb. Et dagsarrangement (oftest sidste søndag i
maj), hvor spejderne deltager i hold på 4-5 personer. Hvert hold kører i en sæbekassebil. Spejderne
skiftes til at styre og skubbe. Ruten er knap 10 km. Der konkurreres både om hurtighed og om at
have den flotteste eller mest fantasifulde bil. Sæbekassebilerne bygges på de foregående møder.
Det er muligt for spejdere i alle aldre at deltage, forældre kan deltage med en forældrebil.
Sommerlejr: I 2. Lyngby Optaya er der tradition for at vi alle tager af sted på en fælles sommerlejr
i slutningen af sommerferien. Lejren varer en uge. Der overnattes i telt. Vi bygger spisebord i rafter
og laver mad over bål. Man sover i telt med sin patrulje. Spiseborde bygges grenvis. Det er på
sommerlejren man rigtigt lærer sine spejderkammerater at kende. På sommerlejren gives
spejdernavne til dem der står for tur. Man skal have været spejder i ca. et år for at få navn, så man
kan få et navn der passer med hvem man er. På sommerlejren laver vi en masse forskellige
aktiviteter og nyder at være ude en hel uge.
Familieweekend: I starten af september afholdes familieweekend. Turen går sædvanligvis til
Høbjerghus; men det kan også være en anden hytte i Nordsjælland. Fredag tager alle gruppens
spejdere af sted. Om aftenen afholdes lejrbål med oprykning, for dem der skal skifte til en anden
gren. Overnatning foregår indendørs på madrasser. Lørdag kommer forældre og søskende til hytten,
hvor de deltager i frokost, løb i skoven om eftermiddagen, aftensmad og hygge. Overnatning for
alle i hytten eller medbragt telt. Søndag gøres rent og alle tager hjem.
I-lejr: En uges teltlejr i efterårsferien for spejdere fra 10 år. Omkring 25% af deltagerne er
handicappede. Man deltager på I-lejr som enkeltperson. I –lejr er for spejdere fra hele landet.
Plan: Et patruljelederkursus for spejdere fra 13 år. Der soves i telt i en uge i efterårsferien. Man
tager af sted alene og kommer i patrulje med 7 spejdere fra andre steder i Danmark.
Juletur: I starten af december afholder 2. Lyngby Optaya juletur. Det er en weekend for hele
gruppen med overnatning i hytte. Fredag aften er der navngivning hvis der er nogen der skal have
spejdernavn. Lørdag er der løb i skoven og måske nogle baser hvor der julehygges på livet løs.
Søndagens program indeholder oprydning, rengøring, leg & hjemtur.

PL/PA-træning: Minder om Plan i mindre målestok. Arrangeres af Mølleå division for spejdere fra
12 år. Varer en weekend, for det meste i januar og oftest i hytte.
Påsketur: Fra skærtorsdag til 2. påskedag tager Santee, Hidatsa og gruppens ledere på vandretur på
Hallandsåsen. Der overnattes i bivuak og laves mad over bål. Al maden medbringes hjemmefra, så
der er en del vægt i rygsækken ved afgang til turen. Dette er turen hvor spejderne får brug for alle
de færdigheder de har opnået gennem deres spejdertid og for at arbejde sammen. Der tages
selvfølgelig højde for spejdernes fysiske evner.

Ud over turene er der følgende tilbagevendende begivenheder:
Loppemarked: 2. Lyngby Optaya er medlem i Gladsaxe kommunes genbrugslopper.
Loppemarkedet afholdes hver lørdag på Gyngemoseværket. Afholdelsen går på skift mellem de
deltagende foreninger. Det betyder at vi holder loppemarked ca. to gange om året. Når det er vores
tur til at afholde loppemarkedet betyder det at vi i ugen op til skal sørge for at få tømt skuret på
genbrugspladsen. Ting, der kan sælges, køres til salgshallen, øvrige ting sorteres i de respektive
containere på pladsen. Skuret skal tømmes et par gange i løbet af ugen, hertil har vi brug for
forældrenes hjælp. Om lørdagen finder selve loppemarkedet så sted. Her har vi også brug for
forældrenes hjælp til at få solgt mest muligt. Hele ugens indtjening går direkte til 2. Lyngby Optaya.
Pengene bruges til glæde for børnene i det daglige spejderarbejde.
Arbejdsdag: 2 gange om året afholdes arbejdsdag på Tinta. Her sørger vi for at grunden og
hytterne bliver gjort klar til dagligt spejderbrug. Der kan være tale om maling, rengøring,
træfældning og meget mere. Nogle gange bruges arbejdsdagen til oprydning eller til at sy tørklæder.
Ved arbejdsdagen inden Oak City Rally færdiggøres sæbekassebilerne, hvis spejderne ikke har nået
det på møderne.
Vi håber altid på stor forældredeltagelse til arbejdsdagen. Det er hyggeligt at lære hinanden at kende
ved at arbejde sammen. Der serveres naturligvis en lækker frokost til arbejdsdagene.
Fastelavn: Fastelavns mandag holder vi fastelavn på Tinta kl. 18.30 til 20. Hele gruppen + forældre
og søskende inviteres. Vi slår katten af tønden på 3 tønder og drikker efterfølgende kakao og spiser
fastelavnsboller. Der uddeles præmier for bedste udklædning og til kattekongerne og -dronningerne.
Lillebrorlotteriet: For at spejderne også kan være med til at tjene nogle penge til gruppen, deltager
vi i lillebrorlotteriet, hvor det er meningen at spejderne selv sælger lodsedler. De indtjente penge
går til gruppen som helhed.
Grupperådsmøde: 2. Lyngby Optayas generalforsamling for forældre og spejdere fra 15 år. Her
vælges gruppens bestyrelse. Vi fortæller om året der gik og taler om året der kommer. Mødet ligger
på en hverdagsaften sidst i januar.

