Nyhedsbrev til Muler – Juli 2019

Vi håber at I alle nyder sommerferien – og får tændt et bål eller to…
Vi har haft en rigtig god sommerlejr sammen med Musene. Der blev cyklet rigtig meget (der var 45 km fra
Ganløse til Gurre), vi fik badet, smedet, svømmet, brugt GPS, lavet trøjer, klatret, lavet mad over bål m.m.
Ud over en kæmpe tak til lederteamet, så vil jeg også gerne sige tak til Mette og Anna for at cykle med,
samt til Martin og Bo for (som altid) at stille op med biler + trailer til transport af alt materiel – det er en
stor hjælp.
Af større oplevelser i foråret, så holdt vi en fantastisk weekend på Liselund hvor hele Gruppen var samlet,
det var rigtig skønt og vi havde en fin afslutning med Oak-City rally om søndagen.
Vi var også en tur på Bornholm, og gå rundt om øen sammen med over 200 andre spejdere, det var også en
fantastisk oplevelse. Igen kunne det kun lade sig gøre fordi der var rigtig god hjælp – tak Mette for at lægge
bil til og stå for alt praktisk omkring lejr og logistik på øen.
Efter sommerferien, så har vi 2 møder sammen før der er oprykning d. 25. august. De 2 møder bruger vi på
Liselund til at få patruljerne til at hygge lidt sammen før vi skilles, samt få styr på patruljekasser og materiel
så det er klar til et nyt år. Den sidste mandag før oprykningen, så sover vi i telt på Liselund for at sige
ordentligt farvel – vi skal nok sørge for at alle kommer godt i skole om tirsdagen.
Efter oprykningen så består lederteamet af Katja, Mette K og undertegnede – hvis der er nogen der kender
en god kandidat som kunne have lyst til lidt spejderarbejde, så har vi god plads til en mere.
Hovedparten af efterårets større aktiviteter er oprettet i enten en endelig eller en foreløbig version på
hjemmesiden, så det er muligt at tilmelde sig alt nu.
Af særlige arrangementer så skal nævnes:
•
•

•
•

Der er et tilbud hver måned om at komme ud og sove i shelter, træne bål, økse, sav og madlavning
Der er en mandag om måneden hvor vi holder mødet på Liselund – og bagefter sover i telt på
Liselund. Vi vil prøve forskellige typer af telt hen over året, og vi sørger for morgenmad og at alle
kommer i skole om tirsdagen.
Der er oprykning d. 25. august – hvor vi siger farvel til 6. klasserne og velkommen til den nye 4.
klasser
Der er 5 kamp på Gurre d. 13-15 september, det er en vildt fed weekend på centret hvor vi var på
sommerlejr. Små konkurrencer i stil med decemberfejden, men for små patruljer på 3 spejdere. Det
kunne være rigtig fedt hvis vi kunne få et par patruljer med! https://www.spejder5kamp.dk/

Se vedlagte program
Vi glæder os til en masse spejderliv sammen med jer.
Lederne

