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Kalender
Hvornår
Oktober
23.
24.

Hvad

Hvem
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Arbejdsdag
Rødtråd møde

Alle
Ledere

3.-5.

Juletur

6. 19:00-21:00

Bestyrelsesmøde

Chiwere/Dhegiha/
Teton/Santee/Hidatsa
Bestyrelsen

December

NINA WASTE

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

Lillebrorlodder
Før sommerferien var mange friske
spejdere på gader og stræder for at
sælge Lillebrorlodder. Der blev solgt
1260 lodder, svarende til
kr. 15.750
så godt benarbejde til spejdere og
hjælpere.
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Godt at vide

APRIL 2005
Grunden
Tinta

2lyngby@2lyngby.dk

Gedvad 45, 2800 Lyngby

44 44 36 72

2. Lyngby T-shirts / Tørklæder
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2. Lyngby T-shirts
Vi har stadig en hel del T-shirts med 2. Lyngby logoet liggende. T-shirten er et godt alternativ til uniformen på en
varm sommerdag.
T-shirten koster nu kun 50 kr.
Køb den hos din leder til næste
møde.

Tørklæder
For at gøre 2. Lyngby Optaya lidt nemmere at genkende
når vi er på lejre med andre har vi fået nyt tørklæde. Det
nye tørklæde er syet i kraftigt rødt stof med en smal sort
stribe.
Da vi selv syr tørklæderne og da vi gerne vil blive ved at
være de eneste der har det, må det ikke byttes eller foræres væk, der må heller ikke sys/trykkes mærker på.
Pas rigtigt godt på det. Det skal holde hele din spejdertid!
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Santee
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Kære Santee
Velkommen til alle Jer nye i 2. Lyngby Optayas bedste
stamme! Vi glæder os til mange gode oplevelser sammen.
Her i der første halvår vil vi prøve en ny møde at holde møder på, nemlig skiftevis Santeemøder og patruljemøder.
Nedenfor et lille program, I skal nok snart få et mere udførligt.
Vi ses derude……..
Knus Temyawo, Wayupik og Yusaja
Oktober
6/10
13/10
20/10
23/10
27/10

Patruljemøde
Efterårsferie
Patruljemøde
Arbejdsdag på Tinta
Santeemøde

November
3/11
Patruljemøde
10/11
Santeemøde
17/11
Patruljemøde
19/11—21/11 Santeetontur
24/11
Santeemøde
December
1/12
3/12—5/12
8/12
15/12
6

Patruljemøde
Juletur
Santeemøde
Ædegilde
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Tørklæder
Stor tak til Heidi Tuff, Merete og andre der har været med til at
producere de nye tørklæder til vores spejdere. Tørklædet som
er rødt med sort kant skal bæres med uniformen.
Blå Sommer 04'
Selvom Blå Sommer 04' virker som lang tid siden, er det ikke for
sent at sige tak for jeres hjælp til at få tingene til at fungere før/
under-/efter Blå Sommer. Jeres hjælp kunne vi ikke undvære.
Nyt fra kassereren
Før sommerferien var mange friske spejdere på gader og stræder
for at sælge Lillebrorlodder. Der blev solgt
1260 lodder - svarende til kr. 15.750,00
- så godt ben-arbejde til spejdere og hjælpere.
Genbrugslopperne
2Lyngby Optaya er med i et samarbejde mellem andre lokale foreninger i kommunen samt Gladsaxe Kommune. Samarbejdet går
ud på at sælge genbrugseffekter fra genbrugsstationen og sælge
disse effekter på et Loppemarked. Foreningen får selv de penge
der bliver solgt for på loppedagen!.
Vi har fået tildelt nogle Lørdage (næste gang er Februar 2005).
Vi har brug for mange hjælpere til at: sortere/transportere effekter fra genbrugsstationen til salgsstedet og nogle sælgere på selve loppedagen (der er åbent fra 10.00-14.00 men kan du kun
nogle timer er det meget fint) og dels nogle hjælpere til at transportere usolgte effekter tilbage til genbrugs-stationen. Der kommer mere nyt senere
Renovering
Så står efteråret lige for døren, og renoveringen af Niobrara har
ligget lidt stille i sommer. Der vil nu blive taget fat igen, så der
også bliver mulighed for aktiviteter indendørs i vinterperioden for
spejderne.
Hilsen
Mona Andersen/Kasserer
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Buy Now to Create PDF without Trial Watermark!!
Program for Teton

Hej Teton

Program for resten af 2004

Først vil vi starte med at sige velkommen til de nyoprykkedede, det er dejligt at fået en masse glade nye tetoner.

Oktober
11/10 Aflyst – efterårsferie
18/10 Møde – besøg på politistation
23/10 Arbejdsdag på Tinta
25/10 Møde – teater projekt
November
1/11 Møde – teater projekt
6/11 Endagstur med divisionen
8/11 Stammekonkurrence mod Dhegiha
15/11 Møde – teater projekt
19 – 21/11 SanTeton tur
22/11 Aflyst
29/11 Møde – teater projekt
December
3 – 5/12 Juletur
6/12 Aflyst
13/12 Møde – julehygge
Juleferie

Så vil vi gerne komme med en undskyldning for, at vores
lovede kanotur ikke blev til noget. Derfor arrangerer vi en
tur til foråret når vejret atter blevet mere kanovenligt.
Som de gamle teton har lagt mærke til er der lavet lidt om
på ledersituationen. Da både Awangyaka og Wicasta ksapa
er startet på studie, har de ikke så meget tid til at deltage
på møderne. Haywiwicasta har desværre besluttet at forlade os til jul. Derfor er der kommet en ny teton leder, hun
hedder Ihaohingni og fra nu af er det hende I skal melde afbud til hvis, I ikke kan komme til møderne.
Lige nu er vi i gang med et forløb om sikkerhed i trafikken.
Vi har snakket om hvad en cykel skal have for at den er
lovlig at kører på. Så har vi været på et lille cykelløb og efter efterårsferien vil vi prøve om vi kan komme ud og besøge Gladsaxe politistation.
Efter det skal vi i gang med et teaterprojekt, hvor vi vil tage
mærket: ”Sjov i gaden”.
Vi glæder os til nogle hyggelige stunder i løbet af efteråret.
Med spejderhilsen tetonlederne!

Januar 2005
10/1 Første møde efter jul
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