Kære pigespejdere
Jeg skriver til jer, mens jeg sidder her
på mit eget værelse i Danmark. Som I
nok ved kan jeg godt lide at lave mad især på bål. Jeg elsker nye opskrifter.
Jeg har hørt, at vikan tilberede insekter,så
de kan spises -det vil jeg prøve.
Vil I med mig i køkkenet og hjælpe med
at tilberede nogle stegte insekter med forskellig smag? Så skal I tage jeres laserlampe, find mit billedeog komme ud til bålet.
De bedste hilsner
MILLE

Kære pigespejdere
Jeg skriver til jer, mens jeg sidder på
en træstub ude i en dansk skov.
Som I ved,er jeg nysgerrig
sker i naturen og på dyrene
elsker at udforske det, jeg
har altid et forstørrelsesglas
naturbog med mig.

på det, som
i skoven. Jeg
finder, og jeg
og min store

Vil du med mig på tur i skoven?Vi skal
huske at være stille og huske at have
myrebrillerne på.
Så tagervi sammen på opdagelse efter dyrene. Så tag jeres laserlampe, find mit billede og kom med i skoven.
De bedste naturhilsner
FLORA

Hej pigespejdere
Jeg står i min fars værksted –her er
virkelig mange dimserog dippedutter.
Som I nok husker, er jeg rigtig god til koder, mysterier og jeg elsker
dimser,somjeg kan bruge, når jeg skal lave
ting, der hjælper os pigespejdere.For eksempel har jeg lige lavet ethelt specielt tørrestativ sammen med mine bedste spejderveninder; Flora, Mille og Kat.
Vil du være med til at lege med mig og
min fjernstyrede bil?
Så kom med mig, tag jeres laserlampe og
find mit billede og smut i værkstedet til
mig..
Vi ses
SOFIE

Hej pigespejdere
Jeg sidder her på mit værelse og skriver
mit lille brev til jer.
Som du nok ved, er jeg meget aktiv, og jeg
elsker at dyrke sport eller at være på løb
med en masse eventyr.
Nye sportsgrene er helt vildt sjove at
prøve, og jeg har tænkt på nogle stykker, bl.a. en ny sportsgren - elastikskydning
–som er en sjov leg.. Den prøvede vi ved
rygsækkeløbet. Nu skal vi passe på ikke
at træde på de små
pigespejderbiller, og
vi skal op i en mærkelig stol.
Er du klar? Så tag din laserlampe og
skyd løs efter mit billedeog kom ud på
banen.
Sportshilsner
KAT

