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Minier og Mikroer

Efterårsprogram 2017 for 2. Absalon Gruppe

TROPPEN LÆGGER SELV EGET PROGRAM
OG MØDEDATOER!
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Tropsspejdere

August 2017
Kære mikroer, minier, juniorer, tropsspejdere og forældre,
Endnu et spejder efterår står for døren med masser af idéer, der kan være med til at udvikle børn og unge – og
ledere/assistenter - i positive retninger. Velkommen til et spejderhalvår med ugemøder og ture fyldt med både
lærende og kreative spejderaktiviteter for både store og små.
Programmet er beklageligvis lidt sent ude i år, da vi har været nødt til at bruge kræfter på at få tømt kælderen under
Kildevældsskolen for spejderting grundet skolens ombygning – og få fundet plads til alle tingene i Absalonhus i
Stasevang, og samtidigt få gjort hytten klar til efterårets udlejninger. Vi har regnet på, at der nok er anvendt +100
mandetimer på denne ikke uanseelige opgave.
Vi kommer i København i den kommende sæson til at benytte Billedkunstlokalet, samt Børnehaveklassernes lokaler
på 1. og 2. sal, så selvom skolen renoveres skal vi nok få spejderarbejdet til at fungere.
Til trods for alle vores dejlige unger i både København og Stasevang, så kan vi godt bruge flere børn - men spørg lige
lederne først, hvis I har en kammerat, der gerne vil med og prøve at være spejder hos os.
I Stasevang har vi også i den kommende sæson et lille mikro/minihold, og onsdags-troppen.
I København har Pernille og Brian minierne,Claus juniorerne, og Ida har tirsdags- og adventuretroppen - fortsat så
meget hendes studie overhovedet tillader det.
Sommeren har både budt på en sommerlejr i uge 27, som vi syntes gik super-fint, og en tur for nogle af troppens
medlemmer i uge 30 til Spejdernes Lejr i Sønderborg, som vi også syntes var en fantastisk tur.
Fra ledernes side siger vi igen en stor tak til vores kasserer-team (Lise og Carina), samt vores gruppestyrelse med
formand Peter i spidsen. Også en udtalt tak til Alfreds mor, Janne, for hele forældre-koordineringen omkring for- og
sommerlejren, og til alle de pragtfulde forældre, der lod sig indrullere til madhold og opbygnings- og nedtagningshold.
Også en stor tak til Amandaa, Frejas mor, og Ingelise (Malte) for fuld deltagelse på sommerlejren – en kæmpe hjælp.
Og til Ragnas forældre for kæmpe hjælp både på forårets Sverigestur samt med madplan til sommerlejren. Vi har
fortsat høje tanker om vores lille fonds-søgnings-team.
Vi er rigtigt positive over for forældrehjælp til ture og også gerne til møderne. Hvad enten I bare hænger ud, eller går til
hånde, enten med aktiviteterne, eller med praktiske gøremål i hytten i Stasevang, så er det hyggeligt og fornøjeligt at
have jer med. Og hjælp til eksempelvis mad og rengøring på turene gør, at lederne kan bruge tiden sammen med
børnene.
Til jeres langtidsplanlægning må I meget gerne igen huske både i jeres egne og i nære familiemedlemmers kalendere
at sætte kryds ved 1. søndag i december, da vi igen skal ud og gå Julemærkemarch fra Værløse (både spejderbørn,
søskende, forældre, bedsteforældre, og hvem I ellers kan få med ud og gå den dag).
Derudover beder vi jer alle allerede nu afsætte lørdag d. 26. maj 2018, da gruppen denne dag fejrer 100 års jubilæum
– vi holder det i Absalonhus i Stasevang. Nærmere info følger.
Vel mødt til et nyt, udfordrende spejderhalvår!
Med venlig spejderhilsen,
Ida, Brian, Claus og Pernille
PS: Som Gruppeleder vil jeg også gerne sige en stor tak til medledere- og assistenter – jeg synes vi har et rigtigt
stærkt team!
Pernille

18 AUG 2017
Det var en stor oplevelse at deltage i forældredagen på gruppens sommerlejr i Stasevang.
Oplevelserne gav stor respekt for ledernes engagement og arbejde. Forældrekredsens store
opbakning, fremmøde og interesse var ikke mindre end imponerende. Det lyste ud af spejderne, at
de nød at være på sommerlejr.
I den anledning havde jeg mulighed for at orientere om II Absalon Tropssamfund. I fortsættelse
heraf kan jeg fortælle, at tropssamfundet blev stiftet 28 MAJ 1942 af tidligere spejdere i II Absalon
Trop, Hertug Knuds Division, Det danske Spejderkorps. Der var et behov for og lyst til at fortsætte
spejdernes værdifællesskab i et uforpligtende miljø.
Tropssamfundets formål er at samle tidligere og nuværende medlemmer af og rådsmedlemmer for
II Absalon i H.K.D. til videreførelse af Spejdertidens kammeratskab og til støtte for afdelingen
såvel af økonomisk som af anden art.
For at opnå medlemskab skal vedkommende være:
1. fyldt 18 år eller aktiv senior i II Absalon.
2. Ægtefælle til medlemmer kan tillige optages som medlemmer.
3. Venner til tropssamfundsmedlemmer og andre med en positiv indstilling til tropssamfundet
og dets ideer kan også optages i tropssamfundet. Optagelse godkendes af bestyrelsen.
For at opfylde dette formål:
1. foranlediger bestyrelsen afholdelse af sammenkomster for samfundets medlemmer, samt
af hjælpearrangementer for II Absalon efter nærmere aftale med denne.
2. kan bestyrelsen yde II Absalon økonomisk støtte af samfundets midler, normalt efter
forslag til og tilslutning fra generalforsamlingen.
Da kontingentet pro persona kun er kr. 100,- årligt, giver det ikke mulighed for den helt store
økonomiske hjælp, men i indeværende år har tropssamfundet renoveret mindestenen for Henning
Valeur Fausbøll og skabt mulighed for anskaffelse af nye havebænke til Absalonhus. Endvidere
har tropssamfundet iværksat en indsamling af historiske data til en mulig publikation i forbindelse
med gruppens forestående 100 års jubilæum.
Tropssamfundets aktivitets program består af nogle tilbagevendende arrangementer så som
Generalforsamling som i 2018 gennemføres 04 APR 2018, Tur til Absalonhus med medbragt
frokost omkring grundlovsdag. Der ud over to til tre udflugter med et tilsigtet kulturelt tilsnit og
efterfølgende frokost. 13 SEP 2018 er der arrangeret tur til Køge Museum med efterfølgende
frokost i Skipperkroen. Et andet indslag er overværelse af Slesvigske Musikkorps årlige koncert i
Københavns musikkonservatories sal på Frederiksberg i Januar 2018.
Bestyrelsen tilstræber at minimere omkostningerne til arrangementerne, det sker at
tropssamfundet entrerer med en professionel rundviser. Forrige tur gik eksempelvis til Esrum
Kloster.
Afslutningsvis vil jeg opfordre til at søge medlemskab til tropssamfundet, oplysninger kan
indhentes hos undertegnede på mail wqxr@mail.dk eller på telefon 20 97 66 86
Med spejderhilsen
Henning Jerichau

De vigtigste regler for godt spejderarbejde og for at få
en velfungerende spejderpatrulje/bande er, at:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Alle møder til tiden.
Der bliver meldt afbud i god tid til lederne.
Man holder, hvad man lover over for sin Bande/patrulje og sin leder.
Man deltager aktivt i hele bande/patruljearbejdet.
Man deltager - så vidt det er muligt – i alle turene.
Man snakker med lederne, hvis man har problemer med
spejderarbejdet/banden/patruljen.

Da et af hovedformålene med spejderarbejdet er at give børnene nogle oplevelsesrige
og velfungerende ture (værende lejre såvel som udflugter), samt at give dem nogle
redskaber til at opnå kreativitet og øge deres nysgerrighed, er det meget vigtigt, at
børnene deltager i de planlagte ture samt møderne, hvor aktiviteter og/eller
færdigheder til turene forberedes/trænes.
Det er her, de får mulighed for at afprøve bande/patruljesystemet i praksis – turene er
ikke tilfældige, men et led i en årsplan, der har til formål at gøre børnene til dygtigere
spejdere.
Har man mistet flere ture, er der stor chance for, at sammenholdet, kammeratskabet
og derved bande/patruljens evne til at fungere bliver ødelagt.

Vigtig information!
Vi vil gerne have, der meldes afbud i god tid og at alle kommer til tiden. Det griber
forstyrrende ind, hvis nogle kommer 5-10 minutter for sent. Ring til os og meld afbud
mindst en time før mødet. Vi kan nås på vores mobiltelefoner.
I skal også huske at have jeres uniformer i orden. Sidst på næste side er en liste over,
hvad uniformen skal indeholde.
I skal altid være klædt efter vejret. I SKAL kunne være udendørs et helt møde.

Hvis du skulle mangle vigtige oplysninger omkring gruppen, så er
de her:
Korps:

Det Danske Spejderkorps

Division:

Absalon Division

Gruppe:

2. Absalon (www.2absalon.dk)

Afdeling:

Sct. Michael Flok (København)
Stasevang Gruppen (Kokkedal)

Ledere/Assistenter:
Claus Thomsen – AKELA
Mobil: 40 45 49 90
Blomsterager 108, 2980 Kokkedal
E-mail: claus@cpnt.dk
Pernille Nyborg Thomsen – RAKSHA
Mobil: 20 62 18 80
Blomsterager 108, 2980 Kokkedal
E-mail: pernille@cpnt.dk
Brian Albrechtsen – Phao, Mobil: 31 12 44 36
Ida Riise – Miko, Mobil: 51 80 28 08
Mødested København:

Kildevældskolen, Bellmannsgade 5A, 2100 Kbh Ø

Mødetid København:

Tirsdag kl. 18:00-20:00

Mødested Kokkedal:

Absalonhus, Fredtoftevej 5, 2980 Kokkedal

Mødetid Kokkedal:

Onsdag kl. 18:30-20:00

Tørklædefarve:

Grøn med 1½ gul lidse (købes hos lederne)

Uniform:

Blå (købes i Spejdersport – husk at få rabatkort hos lederne)

Du skal altid have uniform og tørklæde på til møder og ture. Til uniformen hører ensfarvede, mørke bukser
eller nederdel.
Husk at tøjet skal kunne tåle at blive beskidt. Husk at checke programmet, om vi skal være ude!
I lommerne på uniformen skal være: Blyant, papir, sangbog og lille, alderssvarende aktivitetsbog fra
Spejdersport (Gnisten/Flammen/Ilden/Bålet) – spørg lederne.
Du skal også have: Kniv (max. 12 cm – husk, må kun bæres direkte til og fra spejder samt under
møderne/turene), knobtov og evt. kompas.

Pakke-Liste - Weekendtur
Beklædning:
3 T-shirts (korte/lange ærmer efter vejret/årstiden)
2 par shorts/lange bukser (efter vejret/årstiden)
3 par underbukser (og evt. undertrøjer)
3 par sokker
Sweater eller fleecetrøje
Softshell eller vindjakke (ikke nylon af hensyn til brandfaren)
Jogging tøj eller skiundertøj (kan bruges som nattøj)
Kondisko/sandaler
Gummistøvler
Regntøj (bukser og jakke)
Uniform – husk altid at bære den ved ankomst og afrejse
Toilet-artikler:
Håndklæde og vaskeklud
Håndsæbe
Tandbørste og tandpasta
Shampoo
Kam/børste
Evt. Solcreme/Myggespray/balsam (efter årstiden)
Køkkengrej:
Dyb og flad tallerken
Kniv, gaffel, ske og evt. teske
Krus/mugg
Viskestykke
Vanddunk ell. ½l Plastflaske
Diverse:
Lygte
Kniv (hvis du ikke har knivbevis, får du det i løbet af lejren)
Sovepose
Liggeunderlag (og evt. lagen v/hyttetur)
Sovedyr - max ét
Evt. Hjemmesko (v/hyttetur)
Kasket/solbriller eller hue/vanter (efter årstiden)
Evt. lille turrygsæk (v/heldagstur og byløb)
Sygesikringsbevis – opbevares af lederne
HUSK:
Alt skal mærkes med navn og pakkes i poser.
Alt skal pakkes i rygsæk (juniorer) eller sportstaske - ingen løse
poser, der skal bæres i hænderne.
Ingen mobiltelefoner må medbringes på turen.

SYGE-SEDDEL
DDS - 2. Absalon - Sct. Michael Flok - Stasevang Gruppe
Spejders navn:

CPR. Nr:

Adresse:

Postnr./By:

Fars navn:

Mobil nr.:

Fars e-mail:

Tlf. Nr.:

Mors navn:

Mobil nr.:

Mors e-mail:

Tlf. Nr.:

Forældres adresse (evt. under lejren):
Familiens læge:
Sidste stivkrampe vaccination:
Lider spejderen af specielle sygdomme, f.eks. astma, epilepsi, sukkersyge, allergi,
migræne, m.m:
Evt. hensyn, der bør tages:
Tåler spejderen penicillin?:

Ja

Nej

Tager spejderen medicin?:

Ja

Nej

I så fald, hvilken medicin?:
Hvor ofte og hvor meget?:
Medicin, som skal indtages på en lejr, afleveres i original emballage til lederne.
Andre oplysninger, der er denne seddel vedkommende:

Forældreunderskrift & Dato:

DENNE SEDDEL SKAL UDFYLDES SÅ GRUNDIGT SOM MULIGT, OG MED
BLOKBOGSTAVER, DA DEN VIL BLIVE AFLEVERET PÅ SYGEHUSET I TILFÆLDE AF
UHELD/SYGDOM!!!!!!!!!!

