Fredag 11/9

Trop, Klan og Team tager afsted

Lørdag 12/9
9:00

Afgang med bus fra Ibensvej

10.00

Ankomst og velkomst

10.30-12.00

Etablering af lejrplads

12.00-13.00

Frokost i lejrplads. Lejrpladsbedømmelse—der vanker en
præmie til den bedste...

13-15.30

Stjerneløb

15.30-16.00

Fælles afslutning

16.00-18.00

Madlavning over bål

18.00-19.00

Spisning

20.00-23.00

Under planlægning

Søndag 13/9

Revy, oprykningsritual, bål, rengøring/nedtagning af lejr

12.30

Skrub af sandwich

13.00

Busafgang

14.00

Ankomst Ibensvej
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September = Forældreweekend

Kære medlemmer,
I sidder med en særudgave af Sporet,
Wagandoo-Gruppes hedengangne medlemsblad. Årsagen hertil er, at vi vil gerne have dig med
på årets forældreweekend.
Efter coronanedlukningen mangler vi fortsat at se nogle
af vores spejderbørn og vi vil gerne
gøre en ekstra indsats for at få barnet og familien med på Wagandooholdet igen.
Som du måske har hørt og læst er alle
afdelinger atter i gang med spejderarbejdet—og spejdermøderne er i gang igen efter sommerpausen.
Men det er forældreweekenden dette
blad handler om. Vi er gået i tænkeboks
og har været i gemmerne for at finde et
koncept, der kan forenes med Coronasituationen. Læs mere herom på de næste sider og tøv ikke med at tilmelde dig
på hjemmesiden som sædvanligt.
Mange hilsner fra team Forældreweekend:

Susanne (tidl. Kwanga assistent),
Maj-Britt (BiS),
Henrik (Shandu-leder),
Lars (BiS),
Dagfinn (far til Yelva i Kwanga og Birka i Trop),
Torben (far til Lauge i Kwanga og Sylvester i Kantara) og
Nana (mor til Cecilie i Kantara og Louise i Trop samt bestyrelsesmedlem og hjemmesideansvarlig)
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Alle spejdergrene er startet tidligt efter sommerferien—de skal nemlig blive klar med et
indslag til årets revy, som afholdes søndag formiddag på forældreweekenden.
Revy’en har en lang historie og tradition i Wagandoo, men vi er nogle nye i gruppen, som
ikke har nået at være med. Men nu sker det—
revy’en genoplives og måske finder vi også
nogle af de gode gamle klassikere.
Rygtet siger at ’Spejderhuset på Ibensvej—
sangen’ stammer fra en af revyerne. Og at den
i øvrigt består af flere vers….
Hvis du har en glemt revystjerne i dig, så tag fat i
os i udvalget, så kan der
måske blive plads til ekstra indslag—vi er gerne
statister.
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Kommer vi
mon til at opfinde nye
knob?
Hvad er en
knob-tavle
egentlig?

Kan du bygge en lejr? Har du styr på dine
knob? Ved du hvordan en patrulje fungerer? Vil du lave mad over bål? Har du set
lederne i spejder-outfit?

Mon nogen
skal sove i
hængekøje?

Årets tema er klassisk spejderarbejde i
patruljer og klassisk forældreweekend anno 1980 med revy og natteløb for de store
spejdere.

Skal andre
sove i biuak?

Derfor har vi krydret denne udgave af
sporet med udtræk fra ’Spejderlex’ - den
har svaret på alt. Og som sædvanligt vil
der blive taget godt hånd om spejdernovisre også :-)

Hvor flot kan
det blive?
Skal der også
knob i håret?
Kan vi selv
fremstille
reb?
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Doner dine stearin-rester
Det overordnede corona-tiltag er opdeling i
patruljer og aktiviteter samt spisning udenfor.
Som sædvanligt vil I blive inddelt i hold ved
ankomst til Høbjerg Hus og det er dem I primært vil komme tæt på under weekenden. Patruljerne består klassisk af op til 15 personer (2
-3 familier plus det løse…).
Derudover er planen følgende:
1)
Flere toiletter åbnes og de tildeles til den enkelte patrulje og
rengøres undervejs.
2)
Håndsprit i hver lejr og på alle poster samt toiletter osv.
3)
Papirhåndklæder på toiletterne
4)
Ingen fælles bål og sang lørdag aften i bålhytte. Men bål søndag morgen sammen med revy under åben himmel. (Vi forsøger at låne os til et mastesejl, så vi kan komme i ly for evt.
regn uden at stå tæt)
5)
Mad indtages primært i de enkelte patruljer
6)
Medbring eget bestik/service
7)
Medbring gerne telt, så vi mindsker antallet af sovende indenfor. (Angives ved tilmeilding).
8)
Børnene (Shandu og op) sover i spejderteltene efter DDSanbefalinger (afstand og forskudt hoved/fødder)
9)
Der udleveres mundbind til busturen frem og tilbage
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Illustration: BFA bygge

Vi skal bygge de vildeste stearin-bomber. Derfor må du
gerne tage dine stearinrester med ned i spejderhuset
næste gang du kommer forbi.

Skal vi øve os i båltyperne?
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Hvorfor er
jeg her?
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Pakkeliste
Pris
Vi rejser altid i uniform og tørklæde  for er vi
spejdere eller ej?
Drikkedunk
Varm sovepose eller sovepose og tæppe + liggeunderlag (Alle spejdere
fra Shandu og ældre, sover ude i telt/shelter)
Sovepose og lagen (Alle Kwanga-spejdere, søskende og forældre, der
ønsker at sove indenfor). I må meget gerne medbringe eget telt, så vi
minimerer antallet af sovende indenfor.
Nattøj
Toiletgrej – børste, tandbørste, tandpasta, sæbe, håndklæde
Undertøj
Strømper/Tykke strømper
Varme trøjer
Bukser
Evt. skiundertøj
Regntøj (bukser og jakke)
Lommelygte
Sovedyr
Sutsko
Bestikpose – dyb og flad tallerken, kniv, gaffel, ske, en kop og et
viskestykke
Årtidsegnede sko/støvler

Det koster DKK 160 for voksne, DKK 120 for spejdere og søskende over 6 år.
Søskende under 6 år og familiespejdbørn er gratis.

Tilmelding

Der er tilmeldingsfrist den 1. september og vi modtager gerne tilmeldinger så
tidligt som muligt. Der vil være et deltagermaks på 100 personer, men så mange
forventer vi ikke at blive.
Spørg lederne om hjælp, hvis tilmeldingen skulle drille. Trop og Klan, der kommer allerede om fredagen, skal bruge fredagstilmeldingen – og husk nu at gøre
det.

Håndsprit
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