Familiespejder 2021/2022, hver anden lørdag i ulige uger
fra kl. 10-12.
Kunne du tænke dig at være med til spejder, hvor vi hygger, lærer om naturen og
om, hvad den indeholder. Og er du mellem 3-6 år, så tag din mor, far eller en anden
voksen med.
I denne sæson lægger vi vægt på sporfølger mærket og fra-jord-til-bord mærket. Vi
har temaet ca. 4 gange, og for at modtage mærket er reglen, at man skal man have
deltaget 3 af gangene.
Vi håber, at I har lyst til at være med til nogle hyggelige timer.
Her er programmet for det førstkommende halvår:

August
Mandag d. 16 kl. 18-19.30: Startskud i Rådmandshaven
Dette arrangement er for alle spejdere i Næstved, med optog gennem byen. De helt
små skal have tilbuddet, selvom vi er klar over, at tidspunktet ikke er optimalt. Der
kommer mere info senere.
Søndag d. 22 kl. 10-13.30: Åbent hus
Kom i løbet af Åbent Hus og find ud af, hvad det vil sige at være familiespejder.
I dag krible-krabler vi, hvor vi ser, hvad vi kan finde af insekter på spejdergrunden og
kigger på dem i forstørrelsesglas. Skulle man blive sulten, laver vi små pandepizzaer over bål.

September
Lørdag d. 4: I dag mødes vi ved den hvide bro over Susåen ved Herlufsholm kirke.
Tag de højskaftede gummistøvler på, en spand og et net med, for i dag skal vi se,
hvad Susåen gemmer på af små dyr. Vi tager også insektglassene med, for
skovbunden vrimler med små dyr, som vi kan tage et nærmere kig på. Vi har også
vaders med som I (både børn og voksne) kan låne, så vi undgår for meget våde
bukser � �
Efter vi har afsluttet mødet, er I velkommen til at tage i Rådmandshaven til
Foreningernes Dag, hvor vores andre spejdere repræsenterer os som gruppe.
Lørdag d. 18: I dag skal vi finde ud af, hvad det vil sige at følge et spor og lægge et
spor, som andre skal følge. Vi skal finde ud af, hvordan et kompas virker, og se om
vi kan komme rundt til alle verdenshjørnerne, og vi lærer verdenshjørnernes navne.
(Sporfølger mærket)

Oktober

Lørdag d. 2: Nu er efteråret i gang og der er en masse frugter og korn, der skal
høstes og i lade. Så i dag vil vi grutte korn til mel og lave vores egen dej, som bages
over bål. Vi fremstiller marmelade af sæsonens frugt - også over bål. Hvis der er tid
til det, tager vi et spil frugtbingo. (Jord-til-bord mærket)
Lørdag d. 16: Vi mødes i dag ved Rønnebæksholm for at gå en tur langs de store
kastanjetræer, og vi ser, om vi kan finde nogle kastanjer, der er faldet ned fra
træerne. Disse skal vi bruge på næste møde. Når vi har samlet en stor pose, går vi
ind på den musiske legeplads, for at bruge vores sanser, høresansen og følesansen
og vi leger en leg. Bagefter går vi over på naturlegepladsen, hvor vi udfordrer vores
balance og motorik.
Lørdag d. 30: Halloween er lige om hjørnet og forretningerne bugner af græskar. Så
i dag skal vi hygge med at lave en græskarsuppe og riste græskarkerner over bål.
De kastanjer vi samlede på sidste møde, laver vi til kastanjedyr. Det kan være
edderkopper i spind, spøgelser eller hvad I nu har lyst til. Vi glæder os til at se, hvad
I finder på. (Jord-til-bord mærket)

November
Lørdag d. 13: I dag tager jeg en fasan med, som vi skal kigge nærmere på. Hvordan
ser fjerene ud, og hvordan tages de af fasanen, når den er død. Og hvordan parterer
man en fasan, så vi kan smage den, når den grillet over bålet. Vi bruger fjerene til at
lave nogle kreative og flotte indianerbånd, kyllinger eller måske en julegave til
bedsteforældrene i form af en dækkeserviet. (Jord-til-bord mærket)
Lørdag og søndag d. 20-21: Gruppetur for alle spejdere. (nærmere info kommer
senere)
Lørdag d. 27 kl. 15-17: OBS mødet er rykket til sidst på eftermiddagen, for at vi kan
prøve at lave aktiviteter i mørke og opleve at det ikke er skræmmende at være ude i
mørke.
I dag skal vi se, om vi kan finde vej i mørket. Dette gør vi ved at følge vores
lommelygtes lys. Hvis du har en lommelygte, må du meget gerne tage den med. Vi
skal se, om vi kan finde alle reflekserne og om vi kan følge en snor hele vejen til
enden. Vi skal også prøve at bruge en UV lommelygte. (Sporfølger mærket)
December
Lørdag d. 11: Juleafslutning med julehygge.

