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Kære nye spejdere og forældre
Vi har lavet et lille brev for at fortælle jer lidt om, hvordan det er at
være mikrospejder hos Køgespejderne

Spejderdagen
En typisk spejderdag varer tre timer. Vi starter med at samles og
råbe navne op. Derefter synger vi mikrosangen (teksten kan findes på
hjemmesiden), og så fortæller vi om dagens aktiviteter. Der er altid
indlagt tid til frokost, og der bliver også ofte lavet lidt at spise. Vi
slutter af samlet og siger tak for en god dag.
Spejdersæsonen
Spejdersæsonen løber fra august til juni. i hvert halvår har vi forløb,
der munder ud i uddeling af mærker (se nedenfor). Vi har også en
overnatning i hver halvsæson (se nedenfor).
Kommunikation
Vi bruger to former for kommunikation. På vores hjemmeside finder I
en kalender over alle vores aktiviteter. Her kan I altid som minimum
se programmet for resten af indeværende halvår. Det er også her, I
kan se ændringer til tid og sted, og det er her, man melder afbud til
en spejderdag. Desuden sender vi information ud på mail. Vi sender
en mail ud om vores aktiviteter i ugen op til selve aktiviteten, og vi
bruger også mail til generel information og indbydelse til særlige
arrangementer.
Patruljer
Hos mikrospejderne begynder vi så småt på patruljesystemet. En
patrulje er en fast gruppe, som man udfører aktiviteter sammen med.
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Forløb og mærker
I hver halvsæson kører vi et forløb, der munder ud i, at spejderne får
et mærke som bevis på deltagelse. Eksempler på forløb kan være
Natur, Udeliv, Sø og strand eller Sundhed. Desuden kan alle spejdere
deltage i Knivskole, hvor de kan få knivbevis (se nedenfor). Vi arbejder
også med God kammerat-mærket.
Knivskole
Som mikrospejder kan man få knivbevis som bevis på, at man kan
håndtere en kniv korrekt. For at få knivbeviset skal man i knivskole.
Knivbeviset er et af de få mærker, der kan inddrages igen. Det sker,
hvis spejderen gentagne gange ikke følger anvisningerne i forhold til
håndtering og sikkerhed.
Samarbejde mellem mikroholdene
Der er to mikrohold – lørdage i ulige uger og søndage i lige uger. De to
hold arbejder tæt sammen, og vi har samme program for at sikre, at
spejderne kan nogenlunde det samme, når de rykker op til
minispejderne. Desuden har vi to overnatninger sammen.
Overnatninger
I løbet af et spejderår har mikrospejderne tre ture med overnatning.
En tur i september, hvor vi sover i telt, og en tur i marts/april, hvor vi
sover i hytte. Turene er fælles for de to mikrohold. Desuden deltager vi
i Køgespejdernes gruppesommerlejr i maj/juni, hvor alle Køgespejdere
tager på lejr sammen (to overnatninger).
Juletræer
Hvert år sælger Køgespejderne juletræer ved spejderhytten på
Marksvinget. Juletræssalget udgør en stor post i vores budget. Det er
spejdere og forældre, der står for salget.
Forældrehjælpere
Hos mikrospejderne er vi glade for den hjælp, vi får fra jer forældre.
Det gør, at vi som ledere har mere overskud til at koncentrere os om
spejderne og aktiviteterne. For at finde yderligere information omkring
rollen som forældrehjælper, henviser vi til vores hjemmeside. Se ”Om
os ” → ”Forælderrollen på tur”.
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Spejderudstyr
Der findes et væld af spejderudstyr. Hos Køgespejderne er der ikke
krav om specifik påklædning. Vi ser dog helst at spejderne bærer
tørklæde – alle nye spejdere får et tørklæde ved opstart. Andet nyttigt
udstyr er kniv, bælte, uniform, kompas, knobreb og strygestål.
I forbindelse med spejderture er der andet udstyr der også er vigtigt –
vi sender altid pakkelister ud i forbindelse med indbydelser til ture.

Vi håber, at ovenstående information giver et godt billede af det at
være mikrospejder og forældre til en mikrospejder. I er altid velkomne
til at stille spørgsmål, når vi mødes til spejderaktiviteterne.
Med venlig hilsen
Mikrolederne
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