MorescoSpejdernes Trop
2022/23
Velkommen til forældremøde
17/8-2022

Aftenens program
• Hvem er vi?
• Hvad laver vi?
• Aktivitetsprogram
• Ture
• Kommunikation
• Q/A

Hvem er vi?

Amalie aka Kiwi

Gustav aka Geo
Gustav aka Geo

Amalie aka Kiwi

Morten aka Kirsten

David aka Towers

Simon aka Simon

Patruljerne
Spejderne er inddelt i to patruljer

Pine

Plage

Hvad vi laver
• Tropsmøder:
– Spejderfærdigheder
– Dannelse
– Fællesskab
– børn lærer børn

Udforsker….

Ture det kommende spejderår
–

Nat-Hejk 16-18/9
• Troppen deltager selvstændigt/tropsledelsen er ikke med

–

Tropsweekend “På en øde ø” 30/9-2/10
• Tropsspejdere og ledere deltager alle aktivt

–

PLAN-kurser
• Troppen deltager selvstændigt/tropsledelsen er ikke med
• Gruppen betaler deltagergebyr forudsat af spejderen deltager på kurset

–

Fenris-løbet 29-30/10
• Troppen deltager selvstændigt/tropsledelsen er ikke med

–

Juletur med gruppen 2-4/12

–

Tropsweekend Strødam 3-5/2
• Tropsspejdere og ledere deltager alle aktivt

–

Trops divisionsturnering: 5.-7. april 2019
• Troppen deltager selvstændigt, men tropsledelsen er med

–

Påskekurser på Forlev

–

Oak City Rally:
• Vil meget gerne have hjælp til transport

–

Sommerlejr 2023 Uge 26 begge weekender inkl.
• Tropsspejdere og ledere tager på vandretur
• Forventet deltagerbetaling ca kr. 2000. Vi er dog maks afhængige af sponsorer/fonde på denne tur som har et samlet budget på ca kr.
3.500/spejder

Aktiv hygge

Halvårsprogram juli-dec 2022

Den fedeste
weekendtur
ever!
Onsdagsmøde
med troppe fra
hele divisionen
Sjov tur med
hele gruppen

Dato

Indhold

Farvekode

Trops-/gruppemøde
Patruljemøde
Trops-/gruppetur
Eksterne ture
Intet møde
Lagkageløb/forældermøde
Oprykningsmøde
Drama
Gruppelejrbål
Kort, kompas /navigation
Nathejk
Reb & Rafter
Førstehjælp & Spass
Weekendtur
Troppen bestemmer
S-togsløb
Efterårsferie=PLAN
Stormester
Fenrisløbet
Division Tropsmøde
Troppen bestemmer
Den Store Tropsbagedyst
Alene i Vildmarken
Alene i Vildmarken
Juletur med gruppen
Troppen bestemmer
Juleknas og godter
Første møde i 2023

17/8
24/8
31/8
7/9
14/9
16-18/9
21/9
28/9
30/9-2/10
5/10
12/10
19/10
26/10
29-30/10
2/11
9/11
16/11
23/11
30/11
2-4/12
7/12
14/12
11/1-2023

Succes…forældre
og søskende er
velkomne ☺
Patruljeaktivitet

Trops-Sommerlejr 2023….
Tanker fra ledergruppen
●
●
●
●
●

en vandretur i udlandet for alle tropsspejdere
udfordrende men sjov
god mulighed for forberedelse til alle
fokus på sammenhold
once in a lifetime experience

●

vi får brug for hjælp til
○ fundrasing
○ opbakning til at alle spejderne tager med
○ at spejderne har godt grej

Altid beredt

Praktisk information
•

Vores primære kommunikation er direkte med tropsspejderne
– Forældre kontaktes efter behov og får altid invitationer og praktisk info omkring ture direkte på e-mail

•

Daglig kommunikation med spejderne sker gennem Whatsapp, herunder afbud til møderne.

•

Til ture, tilmelder man sig via hjemmesiden (morescospejderne.dk)
– Hjemmesiden er også stedet hvor alt information omkring turene (telefonnumre etc.)
– Betaling typisk ved tilmelding på hjemmesiden

•

Vi kommunikerer med jer via mails evt. med links. Vores mail er: trop@morescospejderne.dk

•

Vi opfordrer forældregruppen til at tale sammen i forhold til samkørsel og andet. Dette kan eventuelt gøres i vores facedbookgruppe for
medlemmer og forældre (https://www.facebook.com/groups/moresco/)

•
•
•

I er selvfølgelig altid velkomne til at kontakte os, hvis i har spørgsmål
Vi ønsker os at I som forældre deltager aktivt i:
– fælles lejrbål med resten af gruppen 🔥
– hygge-/hyttedag🔨✂🔧….hvis I inviteres. Det afhænger af mængden af opgaver.
– lejlighedsvis kørsel🚌
– tage højde for vores ture, når I planlægger egne arrangementer (hvis jeres spejder skal deltage derhjemme😊📆

•

https://morescospejderne.dk/trop - hér finder i vores halvårsprogram, invitationer til ture og meget mere…hvis I savner indhold eller information
på siden, så send os en mail og vi vil se på mulighederne

•

Morescospejderne har brug for dig!
– til grupperådsmødet i februar 2023 skal der vælges bestyrelse for Morescospejderne. Vi ønsker rigtig meget, at forældre er stærkt
repræsenteret i bestyrelsen, så vi kan få forældreperspektivet med i vores ledelse af gruppen. P.t. har vi desuden brug for en kasserer, da
vores nuværende forlader posten da tilknytningen til gruppen ikke længere er til stede (har ikke længere aktive børn i gruppen).

