Til forældre og spejdere i Palnatoke trop
2019/20

Velkommen i Palnatoke Trop

Denne folder er en introduktion til Palnatoke Trop for forældre og spejdere. Troppen er for
spejdere i alderen 12-16 år og det daglige spejderarbejde foregår primært i patruljer af 6-12
medlemmer.

Strukturen i Palnatoke Trop
Vi har fra tidligere år erfaring med at overgangen fra spirer til trop kan være problematisk og
vil derfor gøre en masse for at alle nye tropsspejdere finder sig godt tilrette i de ”nye
omgivelser”. Derfor vil der det første halve år være en del tropsmøder og på nogle af
patruljemøderne vil der også være en leder til stede. Herefter vil vi gå over til at holde flere
patruljemøder, så spejderne lærer at tage mere ansvar, både for dem selv og hinanden.
Strukturen i troppen er traditionelt set at patruljerne afholder møder for sig selv en stor del af
møderne, samt tager på egne patruljeture (weekendture).
PLA’erne (patruljeledere patruljeassistenter) leder patruljerne til daglig, mens Staben
(lederne) har det overordnede ansvar. Patruljen kan altid kontakte Staben med eventuelle
problemer og spørgsmål.
Der er møde fra kl. 18.30-20.30 om torsdagen.

Forskellen på juniorgrenen og troppen
En af de helt centrale forskelle mellem troppen og juniorgrenen er, at spejderarbejdet i
troppen er organiseret i patruljer, som bliver ledet af de ældste spejdere (14-16 år). Det
betyder, at der til mange af de ugentlige møder ikke er voksne ledere tilstede. Det er en
væsentlig del af vores arbejdsform at lade spejderne tage ansvar for arrangementerne.
Som udgangspunkt er det derfor PL og PA, der har ansvaret for at have planlagt gode
møder, men det er mindst lige så vigtigt, at den enkelte spejder tager ansvar for, at
møderne gennemføres på en god måde, f.eks. ved at møde op til møderne med godt humør
og huske at melde afbud. PLA’erne støttes af Staben til at planlægge patruljemøderne.
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Kontakt mellem forældre/spejdere og Staben
Staben bistår PLA’erne i planlægningen af patruljemøder og det er rigtig vigtigt at Staben
bliver kontaktet, hvis der er emner I ønsker at drøfte. Vi lægger stor vægt på at have en god
dialog med forældre og spejdere. Vi er i sagens natur ikke tilstede på alle møder og er
derfor afhængige af at blive informeret, hvis der opstår problemer. Eksempelvis vil vi gerne
have at vide hvis en spejder ikke føler sig godt tilpas i en patrulje.

Sådan informerer Staben
Der vil være et tilgængeligt og opdateret halvårsprogram på vores hjemmeside
www.palna.dk, hvor vi informerer om hvad der er sket og hvad der skal ske i den nærmeste
fremtid. Invitationer til ture og lejre vil blive lagt på hjemmesiden også. Tilmelding vil også
kunne ske via hjemmesiden. Derudover vil vi benytte os af mail til at informere om pludselig
opståede ting og arrangementer samt som en reminder i forhold til fastlagte møder og
arrangementer. Indbydelser til tropsture og arrangementer i divisionen vil primært komme
på mail, da vi har erfaring med at det er den bedste måde. Dog vil vi prøve at begrænse
mailstrømen til en gang om måneden, hvor vi sender ”Månedens mail”.
I kan skrive til alle forældre i troppen på alle-trop@palna.dk og alle spejdere på alletropspejdere@palna.dk

Staben består af:
Line - har været spejder i 16 år. Hun har tidligere været leder hos spirerne, og har nu i 6 år
været leder i troppen. Line er uddannet lærer og arbejder til hverdag på Lillevang skole.

Hanne - har været spejder i 30 år, og har tidligere været tropsleder hos Skjoldmøerne i
Farum. Hun har været i tropsstaben i 1 år og til daglig arbejder hun som GIS-konsulent.

Lars - har været tropsleder i Palnatoke i 3 år og været spejder i 36 år, bl.a. som tropsleder i
Birkegruppen. Lars har 2 piger, som også er spejdere i Palnatoke og arbejder med
planteforskning.
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Tropsprogram
Der er tre typer møder i troppen, som er
skitseret nedenfor. For hver slags møde
er der angivet, hvem man skal melde et
evt. afbud til. DETTE ER VIGTIGT!!
Tropsmøder – Som udgangspunkt arrangerer Staben tropsmøderne, der ligger torsdag
18.30-20.30. Afbud skal meldes til en fra Staben.
Patruljemøder – Møder, der foregår en gang ugentligt, i de uger hvor der ikke er
tropsmøder. Mødet er arrangeret af patruljelederne og er kun for patruljen og ligger lige som
tropsmøderne om torsdag kl 18.30-20.30. Hvis spejderne er forhindret i at komme til mødet,
skal der meldes afbud til patruljelederne.
PLA-møder/døgn – Møderne er arrangeret af Staben og er kun for Patruljeledere (PL) og
Patruljeassistenter (PA). På dette møde evalueres de foregående måneders program, og de
næste måneders møder planlægges. Afbud skal meldes til en fra Staben.

Faste arrangementer
Der er en masse tilbagevendende ture i løbet af året og nogle af dem kender I måske fra
jeres tidligere spejder tid. Nedenfor har vi listet nogle af disse og håber, at det kan give en
ide om, hvad de går ud på.

7.-8. september Tropsweekend
Vi skal på tropstur til Bøgevang (vores grund og hytte i Vassingerød), hvor vi skal have
rystet den nye trop godt sammen.
Uge 42 PLAN – Kursus i efterårsferien for tropsspejdere. Fantastisk oplevelse, hvor man
kommer ud og møder en masse andre spejdere fra hele Danmark, og kommer hjem med en
masse gode ideer.
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27. oktober Julekurve-lodseddelsalg – mødepligt for alle tropsspejdere
13.-15. december. Juleweekend – Vi er ved at have en tradition for at tage til Gillastig,
Sverige, hvor vi skal vandre og selvfølgelig også hygge os med god mad.
Uge 15 2020 Påskekursus – I påskeferien tager patruljen på kursus på et spejdercenter
uden deres kendte ledere. Det er en meget populær tur blandt spejderne, som selv tager af
sted hele ugen og lærer en masse nye mennesker at kende, mens der er aktiviteter for hele
patruljen. Det skal prøves! Destinationen er endnu ikke fastlagt, men vi giver besked lige så
snart PLA-gruppen har besluttet, hvor I skal hen.
??.-??. 2020 Forårsturnering – Hvert år i løbet af foråret afholdes forårsturneringen, der
er en divisionsturnering, hvor patruljerne dyster med spejderne i Farum, Birkerød og Allerød
i 5 discipliner: 1) Hejk (dagstur bygget op over et tema), 2) Lejrsport (bygge med rafter), 3)
Turneringsløb (mindre løb med fokus på spejderfærdigheder), 4) turnout (sammenhold i
patruljen og orden), 5) madlavning. Forårsturneringen er suverænt den tur på året, hvor der
fra ledersiden bruges flest ressourcer på at skabe en fed og gennemført tur.

Patruljeture – Her er der mulighed for at patruljen på eget initiativ kan planlægge en tur
sammen. Begge patruljer skal af sted i foråret 2020.
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Sommerlejr – Ahhh… Årets fedeste tur hvor vi er væk en uges tid og laver spejderarbejde,
hygger osv.. Vi har endnu ikke fået datolagt sommerlejren, men det vil komme i god tid.
Vi bestræber os på at sommerlejren hvert 4. år går til udlandet, så alle kan komme med i
løbet af sine tropstid. I 2008 var vi således i Schweiz og vandre. I 2013 gik turen til Tjekkiet
og i 2018 igen i Schweiz, og næste gang bliver i 2021. ☺ Hvert 5. år er der normalt fælles
lejr for alle spejdere i Danmark og her deltager vi sammen med resten af gruppen.
Spejdernes Lejr var sidst i 2017, så det bliver i 2022 næste gang.

Spildop
Tropsspejderne kører selvfølgelig også Spildop! Til forskel fra hos juniorerne kan
tropsspejderne dog godt køre ”alene” uden deres forældre. Men vi sætter stadig stor pris
på, og har brug for, forældrehjælp.
Desuden inviteres alle spejdere på en gratis tur til Bonbonland i september. Spildop er med
til at gøre ture og lejre meget billige.
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Praktiske informationer
Vi bruger selvfølgelig også vores uniform i troppen til møder, ture og arrangementer, men
på vores egne patruljemøder og tropsmøder er tørklæde og troppens egen hættetrøje i
orden at bære. Hættetrøjen får man når man rykker op i troppen. Når du er vokset ud af
denne, kan en ny hættetrøje købes for 200 kr.

Det er blevet populært at tage en helt masse forskellige mærker hvor man skal gøre en ting
i løbet af et helt år. Vi vil rigtig gerne støtte jer i disse mærker, og er det et mærke du kunne
tænke dig at tage, så spørg os hvad reglerne er og fortæl derefter, hvornår du starter på
dette mærke, så vi kan notere det og du kan få mærket, når du har gennemført.
Blandt de mærker vi kender til er der:
-

Shorty: Man skal gå med shorts til ALLE spejderarrangementer i løbet af et helt år

-

Spejd 365: Man skal gå med tørklæde et helt år, OGSÅ når man ikke er til spejder
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TROPPENS RÅB
"Vi er piger, vi er friske, vi er ikke til at tæske!
Kom nu an og gi' så op! Vi er Palnatoke TROP"

Kontaktinfo Staben:
Line

2160 5281

Line.junggren@gmail.com

Hanne

4097 9666

hannekrarupniels@hotmail.com

Lars

7220 3445

larsallerod@gmail.com

Mail: tropleder@palna.dk
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