NY SPEJDER?
Ring til
Kirsten på
20879461

Tonkawa-Stammen www.tonkawaspejder.dk

mikro - mini

Vinter-forårsprogram 2021
DAG
Mandag

DATO
11. januar

KL.
17.00-18.30

STED
Spejderhytten

Mandag

18. januar

17.00-18.30

Spejderhytten

Lørdag

30. januar

09.30-12.30

Spejderhytten

Mandag

1. februar

17.00-18.30

Spejderhytten

Mandag

8. februar

17.00-18.30

Spejderhytten

Mandag

1. marts

17.00-18.30

Spejderhytten

Lør-søn

6.-7. marts

Nærmere info følger

Mandag

8. marts

17.00-18.30

Friluftszonen,
Herlufmagle
Spejderhytten

Lørdag

20. marts

09.30-12.30

Rønnebæk
(Ved Kirkevej 7)

Mandag

12. april

17.00-18.30

Spejderhytten

TEMA
Nytårskur
Vi byder det nye år velkommen med bål,
bålæbler og sodavands-raketter!
HUSK: Medbring gerne vinpropper og
en ½-l sodavand (må gerne være
Stjerner og planeter
Vi går ud i vintermørket med
stjernekikkerter og uv-lygter.
Mærke: Stjernekigger
Tonkawa-Stammen fylder 110 år
Vi fejrer fødselsdag på rigtig
spejdermanér.
Stjerner og planeter
Vi går ud i vintermørket med
stjernekikkerter og uv-lygter.
Mærke: Stjernekigger
Knob, stik, sav og kniv
Vi øver grundlæggende
spejderfærdigheder.
Knob, stik, sav og kniv
Vi øver grundlæggende
spejderfærdigheder.
Gruppeweekend med stenaldertema
Vi overnatter i telt og shelter.
Førstehjælp
Et mikro-minikursus, grundlæggende
førstehjælp med løb
NaturNørd – vi spiser naturen
Vi tager på rov i foråret og finder planter
og urter til en natursuppe over bål.
NaturNørd – Kend dine natursanser
Vi skal ud på Åsen og afprøve alle vores
natursanser.

Tirsdag

20. april

Lørdag
Lørdag

24. april
1. maj

Mandag

3.maj

18.00-20.00
For forældre
Nærmere info
udsendes
09.30-12.30
16.00-10.00
Nærmere info følger
17.00-18.30

Tor-søn

13. – 16. maj

Nærmere info følger

Lørdag

29. maj

09.30-12.30

Mandag

7. juni

17.00-18.30

Mandag

14. juni

17.00-18.30

Lørdag

26. juni

09.30-12.30

Mandag

16. august

17.00-19.00

Spejderhytten

Spejderhytten
Spejderhytten/Åsen
Spejderhytten
Friluftszonen,
Herluftmagle
Rønnebæk
(Ved Kirkevej 7)
Ved Rønnebækken
(nærmere info
udsendes)
Ved Rønnebækken
(nærmere info
udsendes)
Bjørnebækken ved
Bisserup
Spejderhytten

Tipi-samling og grupperådsmøde
Årets ”generalforsamling” for TonkawaStammen for forældre. Vi byder på
bålmad og lidt at drikke
Fælles Sct. Georgsdag for hele gruppen
Nat i naturen og spejder for en dag
Lejrforberedelse
Vi øver at slå telte op og pakker til
sommerlejren
SOMMERLEJR
Vi slår indianerlejr lige uden for Næstved.
NaturNørd – Vores Naturdag
Årest store naturdag for alle med masser
af naturaktiviteter for alle.
NaturNørd – til vands, til lands og i
luften.
NaturNørd – til vands, til lands og i
luften.
Sommerafslutning og store badedag
Fælles opstart for alle
Bestyrelsen byder på grillede pølser og
saftevand.

Bemærk: Al info udsendes per mail/slås op på vores facebookgrupper (mini-mikro gren Tonkawa-stammen)
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.
VI GLÆDER OS TIL AT SE JER - SPEJDERHILSNER
METTE 20435423

KIM 60701787

mttbelmark@gmail.com

kbkbelmark1@gmail.com

JAN 25451835

KIRSTEN 20879461

mail@jankanne.dk

kish@hansenpost.dk

