Kære ”nye” og ”gamle” minier samt forældre
Så starter den nye spejdersæson efter en god, lang og temmelig varm sommer, som forhåbentlig har givet jer en
masse gode oplevelser og ny spejder-energi! Vi er i hvert tilfælde så KLAR!
Vi har møder som vi plejer, hver 2. lørdag i lige uger, fra 9.00-12.00, i spejderhytten på Koppelvej 28, 4780 Stege (ved
hundeskoven og kælkebakken).
Gennem året skal vi arbejde med almindelige spejderfærdigheder, naturen, lejrliv mm. Der bliver også tid til at lege og
synge på hvert møde. Vi skal også på forskellige løb og weekender med overnatning og endelig skal vi også på
sommerlejr.
Hvert møde starter med flaghejsning og sang. Så vil vi lave forskellige aktiviteter, lege og hygge. Der er også indlagt en
spisepause ca. midt på mødet. Mødet slutter med at vi samles om flagstangen og synger ”Spejderbror”.
Samtidig med os, vil også mikroerne være ved hytten, så vi er mange og man skal huske at passe godt på sine ting, så
de ikke bliver væk. HUSK NAVN PÅ ALT!!
Nogle møder holder vi fælles med mikroerne, men langt de fleste er vores egne. Vi vil så vidt muligt altid være ude til
møderne, så HUSK TØJ TIL AL SLAGS VEJR HVER GANG!

Praktiske informationer
• Al information udsendes pr. mail – så det er vigtigt at vi får jeres adresser
• Til spejdermøderne medbringes, foruden uniform og tørklæde. En lille rygsæk med formiddags-madpakke og
drikkedunk, samt regntøj. Tøj og sko der passer til vejret – Det er bare ikke sjovt at være spejder, hvis man fryser!!
• Til vinter er det rigtigt vigtigt med hue og vanter, en ekstra varm trøje, ski-undertøj, tykke sokker (meget gerne uld
det hele!) og vinterstøvler der ikke er for små ;-) samt f.eks. en varm flyverdragt, da vi planlægger at være ude så
meget som muligt!
• Der er mødepligt! Derfor er det nødvendigt at DU melder afbud, hvis du ikke kan komme, så vi ikke venter
forgæves på dig. Vi vil gerne have besked senest på mødedagen kl. 8.45 og gerne på sms.
I er meget velkomne med spørgsmål. Vi glæder os til at være sammen med jer i kommende sæson.

Mange spejderhilsner
Minileder Steen Stanley Olsen, Mobil: 40 45 18 24 Mail: scifi.steen@hotmail.com
Miniassistent Tina Stanley Olsen, Mobil: 50 47 04 24 Mail: taber.stanley@hotmail.com
Miniassistent Christina Nymann Christensen, Mobil: 50 98 50 50 Mail: annnymand@hotmail.com
Miniassistent Tina Elm, Mobil: 23 40 65 67 Mail: tinaelm@live.dk

Det Danske Spejderkorps, Møn Spejderne, Kobbelvej 28, 4780 Stege
http://www.moenspejder.dk/
Facebook: Møn gruppe – spejderne på Møn

