Åbyhøj, 13. september 2010
Hej forældre og spejdere hos Khanhiwara – Gallernes minispejdere
Det er sådan lidt op og ned med, hvor godt påklædte Khanhiwara-spejderne er til
møderne.
Jeg har derfor lavet denne lille ”skriv” om, hvad man bør have med, når man skal deltage i
et møde (eller for den sags skyld en tur) i Khanhiwara.
Listen er prioriteret – det vigtigste står først!
1. Det røde tørklæde. Det er den vigtigste ting, det er den, der gør, at vi alle ser ud som
Gallere. Put den i skoletasken onsdag morgen, så hvis spejderen tager med en kammerat
hjem og ”stener” eller ”hænger ud” eller hvad de nu gør – så har han/hun i det mindste
tørklædet med til mødet.
2. Uniformen – den mørkeblå skjorte. Helst med alle mærker syet på. Hvis dit barn –
spejderen -- ikke selv kan sy mærkerne på – så sæt en eftermiddag af til at lære
ham/hende det!
3. Påklædning til udendørs brug. Uanset årstid og vejr – frost, sne, storm, regn –
spejderen skal altid have tøj på, så han/hun kan overleve halvanden time udendørs uden
klynken.
4. Dolken. Hvis spejderen har knivbevis og har en dolk – så bør han/hun altid have sin
dolk med til møde. Vi ved aldrig, hvornår vi får brug for den.
5. Spejderlommen. Brystlommerne i uniformen er der ikke for sjov. De skal gerne
indeholde en DDS sangbog, et eksemplar af ”Flammen”, et plaster eller to, en lille
notesblok, og noget at skrive med – en blyant, en tuschpen, en kuglepen.
6. Indendørs i den mørke årstid. Vi bruger meget at tage sko og støvler af, når vi går
indendørs i den mørke årstid. Så det er en god ide at tage hjemmesko med for at skåne
strømperne (de skal selvfølgelig af, når vi leger ”strømpeleg”!!!)
Med spejderhilsen
Hathi

