TONKAWA STAMMEN
Mikro-mini
Efterårsprogram 2020
DAG
Mandag

DATO
10. august

KL.
17.00-19.00

STED
Hytten

Mandag

17. august

18.00-19.30

Axeltorv

Lørdag

29. august

09.30-12.30

Hytten

Mandag

7. september

17.00-18.30

Hytten

Mandag

14. sepetmber

17.00-18.30

Hytten

Lørdagsøndag

26.-27.
september

Nærmere
info
udsendes

Agersø

Mandag

5. oktober

17.00-18.30

Hytten

Onsdag

14. oktober

11.00-14.00

Havnegadens Pplads, bagved Sankt
Peders Kirke, ved
den genåbnede Suså

TEMA
Fælles oprykning for alle
En festlig aften for hele familien, hvor bestyrelsen
sørger for grillede pølser og saftevand.
Startskud for alle spejdere i Næstved
Nærmere info udsendes.
VORES NATUR – vi fanger græshopper (05)
Og andre spændende insekter på Åsen – og slutter
måske af med insektmad over bål.
VORES NATUR – Sjov at snitte og ild, bål og brød
(28 & 43)
Vi snitter sjove træmænd – og damer og tænder bål
og øver til kniv/bålmærke.
VORES NATUR – Sjov at snitte og ild, bål og brød
(28 & 43)
Vi snitter sjove træmænd – og damer og tænder bål
og øver til kniv/bålmærke.
VORES NATUR – Piratweekend på Agersø
(17, 36, 46)
Weekend på Agersø Naturskole med alt fra fiskeri,
krappesuppe, tangchips, skattejagt og sørøveri!
VORES NATUR: Mød en mus! (35)
Vi går på opdagelse i skovbunden, forsøger at fange
en mus og ser på efterårets farver.
VORES NATUR – Streetfishing og smag din egen
fisk (34)
Sammen med fiskeguider fra Fishing Zealand fisker
vi ved Susåen og laver et gadekøkken, hvor man kan
få tilberedt sin friske fisk – mums!

LørdagSøndag

17.-18.
oktober

14.00-10.00

Hytten

Lørdagsøndag
Mandag

24.-25.
oktober
2. november

Nærmere
info følger
17.00-18.30

Sted følger

Mandag

9. november

17.00-18.30

Hytten

Lørdagsøndag

21.-22.
november

Nærmere
info følger

Dybsø Naturskole

Mandag

30. november

17.00-18.30

Hytten

Mandag

14. december

17.00-18.30

Frelsens Hær,
Næstved

Fruens Plantage, Pplads

VORES NATUR og SOV UDE: Vi bygger
fuglekasser og oplever en nat i naturen
(19 & 39)
Nærmere info udsendes.
Mikro-mini-træf i divisionen
Nærmere info udsendes.
VORES NATUR: Dyrk et træ fra et frø, som du
selv har fundet (27)
Vi øver kort og kompas i Fruens Plantage og leder
efter frø fra forskellige træer, som vi kan så i potter
derhjemme.
VORES NATUR – Fuglemad og hyldebærsuppe
(48)
Vi laver vintermad til fuglene og hyldebærsuppe
over bål til os selv.
VORES JULENATUR-TUR
Vi drager afsted på en julewekend med julepynt og
dekoratioener og hygger med masser juleknas.
VORES NATUR: Opdag mørket (10)
Vi drager ud i mørket, øver morsekoder med lys og
lyd & ser, hvem der er bedst til at gemme sig!
Børn hjælper børn
Vi giver vores overskud af legetøj videre til andre
trængende børn.

Bemærk: Al info udsendes per mail/slås op på vores facebookgruppe (mini-mikro gren Tonkawa-stammen)
I forbindelse med vores deltagelse projektet VORES NATUR vil vi i det kommende spejderår bruge bogen ”Min
naturbog” med temaerne ”oplev magi, på opdagelse, vær modig, find skatte, på jagt og spis naturen”. Numrene
i planen henviser til oplever i bogen. Det anbefales at købe denne, hvis man har mulighed for det.
Til spejdermøder medbringes, foruden uniform, tørklæde og bælte/kniv, lille rygsæk med drikkedunk samt
regntøj, tøj og sko der passer til vejret. (Det er bare ikke sjovt at være til spejder, hvis man fryser).
Til vinter: Er det rigtigt vigtigt med hue og vanter, en ekstra varm sweater, skiundertøj, varme strømper og
vinterstøvler (der ikke er for små), da vi er ude hele tiden til hvert møde.
Der er mødepligt, derfor er det nødvendigt at DU melder afbud hvis du ikke kan komme, så vi ikke venter
forgæves på dig. Vi vil gerne have besked, senest på mødedagen pr. sms eller ved at skrive på vores facebookgruppe – gerne i god tid.
VI GLÆDER OS TIL AT SE JER - SPEJDERHILSNER
METTE 20435423
mttbelmark@gmail.com

KIRSTEN 20879461
kish@hansenpost.dk

KIM 60701787

JAN 25451835

kbkbelmark1@gmail.com

mail@jankanne.dk

