Troppen 1. Kokkedal
Halvårets program
Velkommen, tropsspejdere! Vi i tropsledelsen håber, I har haft en skøn jul og er kommet godt ind i det nye år!
I det nye halvår glæder vi os til en række hyggelige møder og ture. Det inkluderer bl.a. tropskollektiv i marts, hvor troppen en
hverdagsuge flytter ned og bor i spejderhytten, troppens traditionsrige vandretur til Söderåsen i Sverige og en majtur, hvor vi vil
træne kanosejlads forud for vores kanosommerlejr i Sverige. Derudover vil der naturligvis også være de weekendture, som
patruljerne selv planlægger samt mulighed for at deltage på forskellige adventurespejdløb.
Vi fortsætter med systemet, hvor de enkelte patruljer selvstændig holder et møde hver uge. Derudover mødes patruljeledere- og
assistenter månedligt med tropslederne til et PLA-møde. Én torsdag om måneden vil der være et tropsmøde, som vi ledere
planlægger, hvor hele troppen mødes i hytten til et møde med masser af sjov og grin på tværs af patruljerne. Sidst men ikke mindst
åbner vi også op til ”åben hytte” en torsdag hver måned, hvor hele troppen er inviteret til en hyggelig aften i hytten med te, kage
og røverhistorier.
Vi starter året ud med, at alle patruljer tager mærket ’Vinterbivy’, hvor der skal bygges primitiv overnatning og soves i vinterkulden.
I februar står den på fastelavnstema i patruljerne, hvorefter vi kører mærkerace i marts, hvor patruljerne skal tage så mange af de
nye mærker som muligt. I april er temaet mikroeventyr, hvor hvert patruljemøde bliver et lille eventyr. Maj står i pioneringens
tegn, så her bliver de gamle besnøringsfærdigheder støvet af i det lune forårsvejr. Vi runder halvåret af med temaet ’vand’ i juni,
så vi er varmet godt op til en sommerlejr på de svenske elve.
I udgangspunktet er vi udenfor på både patrulje- og tropsmøder uanset vejret. Husk derfor at tage tøj med derefter. Hvis spejderen
er i tvivl om, hvorvidt patruljen skal være udenfor, kan man skrive til sin patruljeleder, hvis man skal til patruljemøde og en
tropsleder, hvis man skal til tropsmøde.
På næste side kan I se de kommende weekendarrangementer – sæt allerede nu kryds i kalenderen, så du kan komme med! Vi vil
samtidig også bede jer om at melde afbud på hjemmesiden, hvis du allerede nu ved, at du ikke kan komme. På den måde kan vi
danne os et overblik over, om vi har ramt en uheldig weekend til en weekendtur. Vi vil også henstille til at spejderen skriver en
SMS i tilfælde af afbud til møderne.
Vi glæder os til at se jer til tropsmøderne,
Tropslederne
Kontaktinformationer:
Emma 20 96 49 77
David 22 21 49 69
Mathias 21 73 59 43
Pelle 51 94 92 04

Troppens særlige møder og weekender
Se mere på www.1kokkedal.dk under ’kalender’.

Ture:
12. januar: Molboløb. Orienteringsløb over søndag formiddage arrangeret af Søllerød Orienteringsklub.
17.-19. januar: Weekendtur for trop og junior. Tilmeldingen er åben.
19. januar: Molboløb
24.-26. januar: Dinizuli. Tilmeldingen er lukket.
26. januar: Molboløb
2. februar: Molboløb
22.-28. marts: Tropskollektiv. Troppen flytter ned i hytten og bor der i en uge.
4.-8. april: Vandretur på Söderåsen
Weekend i maj (hold øje med hjemmesiden!): Tropstur med kanotræning
1.-8. august: SOMMERLEJR. Vi sejler i kano på Klarelven i Sverige

Tropsmøder:
16. januar: Vi tager ud og står på skøjter. Mødetid 18.30.
6. februar: Fastelavn! Vi slår katten af tønden!
12. marts: Vi tager førstehjælpsmærket.
16. april: Lederne planlægger et eventyr!
7. maj: Vi pionerer!
18. juni: Hemmelig vand-overraskelse!

PLA-møder:
30. januar
27. februar
26. marts
23. april
28. maj
4. juni

