
Kære mikrospejdere og forældre

Stort velkommen til alle nye mikrospejdere. Vi glæder os til at lære jer at kende og
have sjove oplevelser sammen.

Spejder handler om gode oplevelser med friluftsliv, kammerater og færdigheder. I
løbet af et år laver vi bål, tager knivbevis, lærer hvordan man klarer sig selv, bliver
fortrolige med mørke, laver batikfarve, skære græskar og en masse andet sjov vi
finder på.

Møderne
Vi mødes hver tirsdag fra 17-18.30.
Vi skal enkelte gange mødes andet sted, så husk at få det noteret ;-)
I løbet af hver gang laver vi:

• Samling,
• Aktiviteter i mindre grupper
• Lege (både fri leg og nogle lederne er med til).

Vi forsøger også at lægge en lille spisepause ind med et knækbrød eller andet, så vi
ikke bliver alt for trætte.

OPFORDRING: Hvis I forældre en dag opdager, at I har bagt alt for mange
pizzasnegle eller pølsehorn, så tager vi gerne imod ;-)

Praktisk
Vi er altid ude, så husk passende tøj og medbring drikkedunk til at slukke tørsten

Til forældrene
Hvis jeres børn er utrygge ved at starte eller har lyst til at I skal blive lidt, så må I
hellere end gerne det.
Også hvis I selv er nysgerrige på hvad vi laver :-)
Når man er på spejdergrunden som forældre forventer vi, at man hjælper alle børn,
der har brug for det, så godt som muligt og understøtter de aktiviteter vi sætter i
gang, så børnene ikke skal vælge mellem forældre og sjove lege, men kan få begge
dele :-)

Om lederne/de voksne til spejder
Lederne er disse friske og unge kræfter:

Ida, der er mester i tingfinderi og fjolleri. Har været spejder siden hun selv var mikro

Mathilde, der elsker at lege. Er født spejder

Danny, der altid er frisk på nye udfordringer, og en masse sjov. Beviset på at alle kan
være med - er ny leder.

Stinne, der håber at hun kan holde trit med resten af lederflokken med sine
oldnordiske spejdertricks og moderlige overblik.

Jim, der har pædagogiske evner og fantasi, der rækker længer end de flestes.



Vi håber at I lige vil blive 5 minutter og hilse på os, når I aflevere eller henter jeres
barn :-)

Vi glæder os til mange gode oplevelser sammen med jeres børn.

Spejderhilsen
Danny, Ida, Jim, Mathilde og Stinne.

Hvis I har spørgsmål kan I tage fat i os til møderne eller skrive til
mikl@kongsvend.dk


