Referat af Novemberdagsmøde nr. 1
19. august hos De Vilde Svaner – referent: Tante Tut
Til stede:
Bjarke Kure

Hammermølle gruppe

Christina Kruse

Ramløse gruppe

Claus Jørgensen

Prins Hamlet gruppe

Heida

1. Helsingør gruppe

Helena Løwert

Fredensborg gruppe

Ildiko Veres

Hammermølle gruppe

Jørgen Knoop

De Vilde Svaner

Karsten Møller

De Vilde Svaner

Kathrine Marcussen

Bent Byg Gruppe

Liv Wedderkopp

Hornbæk spejderne – Store Bjørn

Morten Riel Sørensen

Møllegruppen

Phillip Wood

Fredensborg gruppe

Sascha Hirtsgaard

Hornbæk spejderne – Store Bjørn

Sonja Kristiansen

Prins Hamlet gruppe

Tomas Petersen

Hornbæk spejderne – Store Bjørn

TOR

Hammermølle gruppe

Trine Knoop

De Vilde Svaner

Sebastian

Espergærdespejderne

Thorny

Hammermølle gruppe

Temaramme? Der skal brainstormes!
Emner, der blev smidt på bordet:
Fangerne på fortet (Frydenborg via mail), Vikinger, Stenalderen, Middelalderen, Corona, Cirkus, Starwars,
Charlie og chokoladefabrikken, festivaltema, Zoologisk Have og Ringenes Herre.
Valget faldt på Vikingetemaet.

Struktur for dagen - Post-/basefordeling, lokalitet
Havn - By - Valhalla – Krig
1: Hammermølle, Prins Hamlet, Bent Byg, (Ålsgårde sø?) – Placering: Ved søens, patruljehytten ved søen,
lejrplads 1 og tutten
2: Fredensborg gruppe, Rungstedspejderne (deltog ikke på mødet) 1. Helsingør, De Vilde Svaner -Placering:
Gurre ringen
3: Møllegruppen, Ramløse gruppe, Frydenborg gruppe og Birgitte Gjøe (deltog ikke på mødet) - Placering:
Labyrinten.
4: Hornbæk spejderne, Espergærdespejderne, 1. Kokkedal gruppe (deltog ikke på mødet - Placering: Slugten og Åsen

Idéer til rammen/historien/poster – mere brainstorming
Rammen og historien er vi gået i tænkeboks med (Tor vil gerne hjælpe)

Havn: Møntstøbning – modelskibe – told? – vægt – sejlmager – navigation – fiskeredskaber – markedsplads
– fyrtøj/fyrsvampe - finde rav – lave tov/reb – suppe og fladbrød

By: Læderpunge (juniorer) – mjød (saft med honning) – væve – runebrænding – spil – pilefløjter – snurretop
– børnenes legetøj – musik – armring

Valhalla: Heimdal/Bifrost – rød/Thor: Hammerkast – slå søm i – trillebørsræs – kapløb med lyd og røg – tinstøbning – orange/væsner i Asgård: kravle gennem tunnel – Midgårdsormen af papmache – mjød – ged –
uendelig madgris – gul/jætters lumske Udgård: bom pudestav – grøn/Freja og Frej: detektor – smykker –
ofringer – mad – blå/Odin: et øje – runer gruppenavn – male nordisk gud

Krig: Familiespejd: reb med sten mod kegler – kaste ”lasso” mod mål – male skjolde – male faner – lave
melbomber - vikingehjelme – Mikro: Krigertræning – lave sværd/melbomber/skjolde – ”det store slag” – Mini:
Bueskydning – krigertræning – lave sværd/melbomber – ”det store slag” Junior: blanding af mini og trop –
Trop: Bueskydning – bygge rambuk (bryde gennem palisade hurtigst)

Trop – Novemberdøgn
Se referat fra Claus på næste side

Referat fra Claus:
Vikingfest
Alle skal have en frisk test, uanset om de er vaccineret
Mødested kl. 18 ved Nyruphus
Blander alle spejdere - 10 Spejdere X 10 Patruljer - ish
gå gennem skoven til Gurredam
De skal forberede en fest indslag som skal præsenteres på gurredam på en scene - 5 min underholdning på
turen gennem skoven
10 patruljer får forskellige ”aktiviteter” de skal udvikle - Forslag til disse forberedes til næste møde
Disse er bundne opgaver
Formålet at spejderne skal Lærer hinanden at kende på tværs af grupper, og knyttes sammen
Fotoløb sjove billeder sendes ind på sms - Forslag til disse forberedes til næste møde
Ideer - Tanker
Lave med mad sammen på trangia - i skoven?
Lave skjolde til festen
Vikinghatte – udklædning med hjemmefra
Vikingfest på Gurredam
Vildeste udklædning pr. person
Kårer en vinder for bedste udklædning præmie - Kage til alle
Vi skal bruge forældre/leder/voksne (gilderne) til
Natmad - fransk hotdog eller Gnaveben
Morgenmads hold - Havregrød

Start- og slutpost
Økonomi
800 kr. per gruppe i posten, og man kan altid lige kontaktet Teamet
Troppens økonomi: Der er budgetteret med 7.000 kr.
Vær dog opmærksom på, at vi har en pulje til ekstraordinære indslag, der kan søges.

Datoer for resten af møderne:
16/9 hos Espergærde
14/10 hos Ramløse
28/10 hos Gurredam

Gruppernes deltagelse
Tante Tut sender mail til de grupper, der ikke var til stede.

Praktiske opgaver
Teamet sørger for: Lederinvitation + spejderindbydelse, tilmeldingsblanket, Mad – Morten Eistrup, mærke –
og alt det andet.

Parkering: Gilderne står for parkeringer (skal bruge 4-6 forældre til at hjælpe).

