Årsprogram
2020/2021

Stifinderstammen
1. Næstved Trop og Flok

De Gule Spejdere i Danmark:
Korpset er en børne– og ungdomsorganisation, som arbejder
efter den internationale spejderbevægelses grundlæggende
ide. Formålet er at udvikle børn til vågne, selvstændige mennesker, der er villige til efter bedste evne at påtage sig et medmenneskeligt ansvar i det danske samfund og ude i verden.
Korpset søger at skabe et spændende og udviklende miljø for
børn og unge, hvor der lægges vægt på praktiske og handlingsprægede færdigheder.
Som spejder får børn mulighed for at udvikle:
•
Godt kammeratskab.
•
Samarbejde og hjælpsomhed.
•
Forståelse for natur og miljø.
•
Praktiske færdigheder.
Hos 1. Næstved kan du starte som stifinder når du er 10 år.

Stifinderstammen:
Vi er opdelt i kobler, der består af 4-7 stifindere, med hver én
kobbelleder og én kobbelassistent. Formålet er at give og få
mange gode oplevelser gennem vores samvær med leg, konkurrencer og samarbejde. På den måde lærer stifinderne de
mest grundlæggende ting man skal kunne som spejder, og udvikles til efter bedste evne at påtage sig et medansvar for vores
gode kammeratskab, gruppearbejde, hjælpsomhed og opøvelse
af praktiske færdigheder.
Stifinderarbejdet er opbygget omkring en idéramme baseret på
Indianere, og alle bærer et navn fra Junglebogen, som relaterer
sig til den person man er - ligesom hos indianerstammerne
Vi arbejder løbende med duelighedstegnene. Samtlige duelighedstegn kan ses på vores hjemmesider. På de ugentlige møder
arbejder vi f.eks. med knob, kompas, kimslege, naturkendskab, førstehjælp, hobbyarbejde i naturmaterialer, flaghejsning, morse/koder og sportegn med videre. Hos stifinderne
lægges grundstenene til arbejdet med besnøringer og lejretablering - herunder også at lave mad over bål og få en lejrplads
til at fungere under mere primitive former. Der arbejdes målrettet med kendskab til og brug af værktøjer, såsom save, økser, tovværk mv. - vi har altid tid til at holde et frikvarter med
leg, hygge og/eller underholdning. Vi starter og afslutter hver
gang mødet med vores stammesange, og for hvert møde skriver koblerne dagbog, som læses op til den efterfølgende gang.
I årsprogrammet kan du se, hvad vi arbejder med i øjeblikket,
og hvornår vi er på løb, turnering, weekend- eller lejrtur.
DER ER STIFINDERMØDE HVER ONSDAG KL. 19.00-21.00
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Lørdag d. 19. september

Lørdag d. 7. november
Søndag d. 8. november

Søndag d. 29. november

Lørdag d. 5. december
Søndag d. 6. december

Onsdag d. 9. december

Onsdag d. 6. januar
x

X

Onsdag d. 26. august

2021:

x

Mandag d. 17. august

2020:

Første møde efter jul

Juleafslutning fælles alle grupper kl. 16.30-18.30

Juletur Stifindere, spejdere, pionerer
Julehygge med familie

Fakkeloptog med julemanden

Stifindertur med overnatning

Vandringer 30 km. og 40 km.

Stammemøde med forældre kl. 19-19.30

Startskud på Munkebakken

Stifindernes årsprogram 2020/2021

x

Onsdag d. 9. juni

Start skud v/Sct. Georgs gilderne kl. 18-20
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Mandag d. 9. august

Onsdag d. 11. august

Lørdag d. 14. august
Søndag d. 15. august

Max. fem afbud pr. år udløser en mødeknap. (Ét ”ikke afbud” tæller for to afbud).

DER ER MØDEPLIGT — HUSK AT MELDE AFBUD HVIS DU IKKE KAN KOMME!

Oprykningsweekend

Grillaften med forældre og søskende.

SOMMERLEJR.
For hele 1-Næstved

Lørdag d. 3. juli
Fredag d. 9. juli

O-løb for alle gule spejdere kl. 16.30-18.30

STIFINDERTURNERING på Bornholm

X

Torsdag den 13. maj
Lørdag den 15. maj

Fastelavnsløb for hele familien.
Træningsweekend
Træningsweekend

X

Søndag d. 28. februar

Vinterløb

Lørdag d. 24. april
Søndag d. 25. april

x

Søndag d. 31. januar

Forældredeltagelse:
Som forældre til en Stifinder i 1. Næstved Trop og Flok har
du mulighed for at deltage i dit barns fritidsinteresse, og samtidig få nogle spændende oplevelser. Faktisk er vi afhængige
af den store hjælp, I som forældre kan yde.
Stifinderstammen fungerer bedst, når forældrene støtter det
arbejde, som ledere og hjælpere yder for at give børnene nye
og udfordrende oplevelser. Dernæst er det vigtigt at hjælpe
Stifinderne til at møde op til hvert møde eller tur, og her hviler der en særlig forpligtigelse på vores kobbelledere og –
assistenter. Der skal være et stort og stabilt fremmøde hver
gang for at nå et for alle acceptabelt udbytte.
Vi påskønner forældredeltagelse og hjælp til kørsel/transport,
som postmandskab, eller når I kan komme og vise/fortælle om
nogle færdigheder, I er gode til. Eksempelvis har vi haft forældre til at vise kurveflet, at instruere i orienteringsløb, at sy
bålkapper og filtning med videre, men det kan også være
kendskab til blomster, træer, fugle/vildt, førstehjælp, sang og
musik. Og en hjemmebagt kage eller boller altid er et godt
bidrag til fællesskabet og hygge ved lejrbålet.
Kontakt en leder hvis/når du kan give en hånd med.
I årsprogrammet er ture og særlige møder anført, samt hvor
forældredeltagelse er mulig eller en nødvendighed:

X
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Deltagelse er nødvendig.

x

=

Deltagelse mulig og/eller kørsel m.v.

RESERVER DATOERNE ALLEREDE NU!!

.
Sct. Georges Løb:

Kørsel/transport.

Weekendtur:

Kørsel/transport.

Fastelavnsløb:
(Hele 1. Næstved)

Tur hvor forældre, søskende og ulve
sammen løser opgaver og hygger sig.
Afsluttes med tøndeslagning

Stifinderturnering:

Transport/kørsel.

Sommerlejr:

Transport/kørsel.

For alle ture uddeler vi i god tid meddelelse og/eller tilmelding
hvoraf mødested og –tider fremgår, samt om forældredeltagelse, transport/kørsel, oppakning, madpakke og eventuel betaling er nødvendig.
Kontakt en leder hvis forslag, bemærkninger eller spørgsmål.
Bagheera/Morten:

40731554

Kaa/Nicolai:

27529177

Sika/Lisette

28111540

Vigtige oplysninger:
Hytten:

De Gule Spejdere
Ny Præstøvej 304
4700 Næstved

Hjemmesider:

www.gulspejder.dk
www.1naestved.dk
Her kan du læse om seneste nyt og
finde materiale til duelighedstegn mv.

.
Webshop:

https://shop.gulspejder.dk/

Facebook:

De Gule Spejdere i Næstved

Stammeleder:
(Bagheera)

Morten Kronbo
Hedetoften 27, 4700 Næstved
Mobil nr.: 40731554
morteningemann@kronbo.dk

Assistent:
(Kaa)

Nicolai Winther
Dalumvej 25, 4700 Næstved
Tlf. 27529177
Nicolai.s.winther@gmail.com

Assistent:
(Sika)

Lisette Poulsen
Halfdan Rasmussens Vej 39 a, 4700 Næstved
Tlf.: 28 11 15 40
lp@kvalitetsrevision.dk

