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Kalender
Hovrnår
August

7. 10. 19:30-21:00
11. 19:00-21:00
16. 20:00-22:00
28.-29. -

Hvad

Hvem
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50 km gåtur
PL/PA-møde
Santee-møde
Besyrelsesmøde
75 + 100 km

Alle
PL/PA i Santee
Santee
Bestyrelsen
Alle

Familieweekend
Korpsrådsmøde
Bestyrelsesmæde

Alle
De valgte
Bestyrelsen

Arbejdsdag

Alle

6.-7.

Juletur

8. 19:00-21:00

Bestyrelsesmøde

Chiwere, Dhegiha,
Teton, Santee, Hidatsa
Bestyrelsen

September

3.-5.
16.-18.
27. 20:00-22:00

Oktober
23.

December

NINA WASTE

Følg med på:
www.2lyngby.dk
www.blaasommer.dk

Læs om

Genbrugslopperne
..vi mangler din opbakning

Gruppen har fået nyt navn
Nu hedder vi:

2. Lyngby Optaya
optaya er dakota
og betyder gruppe
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Godt at vide
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Grunden
Tinta

2lyngby@2lyngby.dk

Gedvad 45, 2800 Lyngby

44 44 36 72

Divisionsvandreture
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Divisionsvandreture
Det er nu ved at være sidste chance hvis I skal nå at
komme med på divisionsvandreturene, da der er krav om at
man skal have deltaget i både en af 20 og en af 30 km
turene for at gå 50 km og i 50 km turen for at gå 75 eller
100 km.
Resten af turene falder på følgende dage:
50 km : lørdag den 7. august
75 og 100 km: lørdag den 28. august til søndag den 29. august
Nærmere oplysning om tid og sted fås ved henvendelse til
Yusaja, som også skal modtage tilmeldinger.

2

Nina Waste – ninawaste@2lyngby.dk – www.2lyngby.dk

2. Lyngby – Det Danske Spejderkorps – Gedvad 45 – 2800 Kgs. Lyngby – 44 44 36 72

7

Santee
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Genbrugslopperne

APRIL 2005

Kære Santee

Genbrugslopperne

Så er vi gået i gang med en lidt anden form for møder i
Santee. Nu er det lederne der lægger rammerne for møderne så I bare skal møde op. Det ser ud til at fungere.

Genbrugslopperne er en ny forening, hvis medlemmer på
skift hver lørdag kl 10:00-14:00 afholder loppemarked i en
hal bag TV-byen.

Vi har i hvert fald haft det sjovt med madlavning på bål,
hvor maden blev pakket ind i trylledej. Vi har været på Oløb med 29 poster, hvilket viste sig lige at passe til et to timers møde, når posterne først skulle tegnes ind på kortet.

2.Lyngby er medlem af Genbrugslopperne og 2.Lyngby afholder loppemarked den 21. august 2004 og 5. februar
2005.

Vi glæder os til at have jer med på Blå Sommer. Vi skal ligge i klynge med nogle spejdere fra Dublin, så der skulle
være mulighed for at få øvet det engelske lidt.

I ugen op til den 21/8 og 5/2 har 2. Lyngby ansvaret for at
tømme genbrugsbygningen på Gladsaxe genbrugsplads for
effekter, som skal transporteres til hallen bag TVbygningen.

I ønskes en god sommerferie
Temyawo, Wayupika & Yusaja

Der vil være stort behov for loppemarkedshjælpere disse to
uger.
Kontakt Ulrik Eiby(forælder)
44440674
ulrik@2lyngby.dk eller din leder
hvis du vil høre
mere om ordningen eller hvis du gerne vil hjælpe til.
Mvh
Ulrik
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Blå Sommer

APRIL 2005

Uniformer

APRIL 2005

Buy Now to Create PDF without Trial Watermark!!
Blå Sommer

Uniformer

I skrivende stund er der 7 uger til Blå Sommer. Vi glæder
os meget til at have jer med. Vi skal bo i underlejr Kloden i
klynge 36 som har fået tildelt et land nemlig Schweiz som
tema, så hvis Du har nogle ideer til hvordan vi kan bruge
temaet på vores lejrplads må du endelig foreslå det for din
leder. Vi skal bo i klynge med nogle spejdere fra Dublin, så
der vil være god mulighed for at tale engelsk.

Da jeg regner med at få solgt størstedelen af de brugte uniformer umiddelbart efter sommerferien, er det nu jeg gerne
vil købe din gamle. Jeg giver 100 kr for den, hvis den er i
pæn stand.

Informationer om mødetid og sted vil blive udsendt lige
omkring starten af sommerferien. Men foreløbig kan I regne med at vi skal tidligt afsted.
Samtidig vil I få tilsendt et lejrmærke og et omslag til en
lejrbog. Indholdet til lejrbogen kan findes i Spejdersnus eller Track, så husk at få dit eksemplar med hjem. Der kan
hentes mere indhold på www.blaasommer.dk/lejrbog
På lejren skal udover sædvanlig lejrudrustning medbringes
badetøj, to fyrfadslys og et syltetøjsglas. Derudover bedes
I medbringe en lille ting , der kan sendes til børn i Guatamala. Det er primært blyanter, farveblyanter, papir, viskelædere, linealer og andre ting, der kan bruges til skolegangen, der er brug for.

For øjeblikket har jeg en hel del uniformer til salg. Det
drejer sig om følgende:
1
1
2
1

stk,
stk.
stk,
stk,

str 130, gammel model
str. 140, gennemknappet, ny model
str. S, gammel model
str. S, ny model

Prisen for en uniform er 110,- kr
Jeg har også to spejderbælter, str. 75 og str. 85. Pris 75 kr.
Hvis du vil prøve en af disse ting kan du kontakte mig på
tlf: 44 44 94 49 eller pr e-post: signe@2lyngby.dk. Du kan
også prøve at spørge din leder til det næste møde, hun ved
sandsynligvis hvor uniformerne ligger.
Med venlig spejderhilsen Yusaja

Der vil under lejren blive sendt lokal Blå Sommer-radio, så
hvis der er nogle af jer der har en batteridrevet radio vi
kan låne, hører vi gerne fra jer.
Med venlig sommerspejderhilsen lederne
Følg med på:
www.blaasommer.dk
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