Invitation til Tonkawa-Stammens TIPI-samling
24. februar 2019
Tipisamlingen (grupperådsmødet / generalforsamlingen) er for alle
forældre og spejdere i Tonkawa-Stammen.
Tid:
Sted:

Søndag 24. februar 2019 kl. 10-11.30
DYBSØ NATURSKOLE, Dybsøvej 66, 4700 Næstved

Tilmelding til efterfølgende frokost på www.tonkawaspejder.dk inden 10/2.
Pris for frokost: kr. 20 pr. næse, børn u/3 år gratis. Spejdere tilmeldt gruppeturen har
betalt.
TIPI-samlingen afholdes i forbindelse
med gruppeturen lørdag og søndag.
Tilmeld/afmeld spejderen for sig på
www.tonkawaspejder.dk
Høvdingerådet består af ledere,
Tomahawk-bærere og ikke mindst en
høvding. Det samles ca. 4 gange om året
for at rådslå sig om Tonkawa-Stammens
mål, midler og virke. Måske er du den
næste Tomahawk-bærer?
Vi glæder os til at se dig og dit barn til
TIPI-samlingen!
I denne udsendelse finder I ud over selve indkaldelsen til TIPI-samlingen beretning fra
formand, gruppeleder samt grenledere, dagsorden for TIPI-samlingen, Udviklingsplan,
Regnskab 2018 og Budget for 2019.
Endvidere indbydelsen til Gruppeturen for alle spejdere i gruppen – også FamilieSpejd.
Begge arrangementer skal tilmeldes senest 10. februar
(også evt. afbud)
Udsendt 3.2. 2019 via mail til alle indmeldte spejdere.
Velkommen til alle ønsker bestyrelse og ledere i
Tonkawa-Stammen

Dagsorden for Tipisamling 24. februar 2019 kl. 10-11.30
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.



Valg af dirigent – Michael
Valg af referent – Kirsten
Beretninger og halvårsplaner v. grenlederne / spejderne
Fremlæggelse af årsregnskab v. Nikolaj – se vedhæftede
Fremlæggelse af gruppens udviklingsplan v. Charlotte – se vedhæftede
forslag
Vedtagelse af medlemskontingent: 1000 kr årligt af to rater. 500 kr. årligt for
familiespejd pr. barn i alderen 3-5 år af to rater. Ledere og gruppeassistenter
75 kr. en gang om året. Passive 400 kr. af to rater for at dække
korpskontingent. V. Nikolaj
Vedtagelse af budget v. Nikolaj
Fastsættelse af antal bestyrelsesmedlemmer (3 ledere, 3 forældre, 3 unge)
Valg af bestyrelsesmedlemmer (se nedenfor)
Valg af 2 korpsrådsdeltagere – dem der har stemmeret på Korpsrådsmødet
15.-17. november 2019 - valgår. Der budgetteres med 4 deltagere.
Valg af op til 5 deltagere til divisionsrådsmødet lørdag 27. april 2019. Lasse
fortæller hvad det handler om. Divisions Chef Pia Lohse deltager i
Tipisamlingen.
Valg af revisor og revisorsuppleant
Behandling af indkomne forslag, skal sendes til Maja senest 17/2,
(maja_damgaard_rasmussen@hotmail.com)

Hvem er på valg / genvalg / hvem vil fortsætte











Formand: Charlotte modtager valg
Kasserer: Nikolaj ikke på valg
Gruppeleder: Maja ikke på valg
Leder: Kim ikke på valg
Leder: Lasse ikke på valg
Forældre: Rikke på valg
Forældre: Malene ikke på valg
Forældre: Lauge ikke på valg
Ung 15-23 år: Morten stiller op
Ung: Peter stiller op

Tonkawa spejdernes udviklingsplan 2019-2020
Friluftsliv og udeliv
Mikro/mini møder i skoven
Shelterture for juniorer
Spejderaktiviteter foregår mest muligt udendørs
Plan for grundens indretning og brug (bålhytte, ny trappe, bålplads mv. )
Bæredygtighed og klima
Fælles besøg på yderzonen
Jordens dag 22. april
Verdensmålene som emne på møder i løbet af året hos grenene
Socialt ansvar og fællesskab
Julehjælp – gaver til Frelsens hær
Rummelige rammer med grænser
Fælles arrangementer på tværs af grene, gruppetur, fælles oprykning, foreningernes
dag, outdoor festival/sov ude
Tilbud til spejdere i alle aldre
Buddy-ordning for nye spejdere
Arbejde med patruljer
Kommunikation
Plan for året i de forskellige grene
Forældreinvolvering/ansvar – snakke når vi er samlet ved fælles arrangementer
Forventningsafstemning hos ledere og forældre
Rekruttering af nye spejdere
Beskrivelse af bestyrelsesarbejde/lederarbejde
Velkomstfolder til nye spejdere
Feedback fra frafaldne spejdere
Opdatering/færdiggørelse af samværspolitik

Formand og gruppeleder beretning 2018
2018 har været endnu et begivenhedsrigt år i Tonkawa-Stammen med gode spejderoplevelser for
alle vores seje blå spejdere fra 3-25 år og deres ledere. Derfor skal der allerførst skal lyde et
kæmpe TJIKKERLIKKER, TONKAWA-RÅB og TAK for alle ledere og hjælperes engagerede og alt
afgørende indsats! I de efterfølgende beretninger kan man få en fornemmelse af nogle af alle de
gode oplevelser.
I gruppeledelsen og bestyrelsen har der dog været en del ændringer. Vi startede 2018 med at
være to gruppeledere på papiret, men Maja skulle lige i gang efter at have været et halvt år i
Vancouver med familien og Jan valgte at stoppe som gruppeleder i forsommeren, men fortsætte
som minileder. Det vil sige Tonkawa-Stammen pt. har én gruppeleder. Formandsposten er også
blevet skiftet ud i sommer, da Dorte ønskede at stoppe. Charlotte, som allerede var i bestyrelsen,
trådte til. Desuden har Christian Lücking, som både var tropsleder og en del af bestyrelsen, valgt at
melde sig ud af DDS.
Stor tak til både Christian og Dorte, som har gjort en kæmpe indsats gennem mange år for
Tonkawa-Stammen.
Det sidste halve år har vi (Charlotte og Maja) arbejdet tæt sammen om ledelsen af TonkawaStammen og har blandt andet besluttet at holde fælles leder-bestyrelsesmøder i stedet for at der
både skulle holdes møder for ledere for sig og for bestyrelse for sig med mange af de samme
punkter på dagsordenen – og samme deltagere.
Fremadrettet arbejder vi med en årsplan, hvor vi planlægger at mødes til 4 årlige lederbestyrelsesmøder. Indimellem mødes formand, gruppeleder og kasserer (Charlotte, Maja og
Nikolaj) til forberedende møder.
Desuden glæder vi os til alle de fælles arrangementer vi har i 2019:
 Spejderdagen 24/4


Loppetov med Sct. Georgs Gilderne 4-5/5 og 11-12/5. Sæt kryds i kalenderen! Det er en
hyggelig og let måde at tjene penge til gruppen bare ved at møde op et par timer – og så
behøver du ikke sælge lodsedler 



Outdoor festival og Sov ude 25-26/5



Startskud på Munkebakken 12/8



Fælles oprykning 21/8



Foreningernes Dag 7/9

Og vi glæder vi os allerede nu til at deltage i
Spejdernes Lejr i 2022
Spejderhilsen
Charlotte og Maja

Beretning fra familiespejd 2018
af Mette Belmark
Ved familiespejd samles familier med børn i alderen 3-6 år. Vi
er ude i naturen, hvor vi arbejder ud fra forskellige emner.
Familie-spejder mærkerne lægger som regel grundlag for
hvad vi arbejder med i forskellige perioder.
Der snakkes og undersøges
igennem leg, så det holdes på
målgruppens niveau, men det er
bestemt også vigtigt, at få forældrene
inddraget mest muligt.
Sidste sæson havde vi et fint medlemstal, men det var meget
forskelligt, hvor mange vi kunne samle til de forskellige
møder. Derfor er vi gået i samarbejde med mikro/mini grenen,
og holder et fælles møde om måneden (sidste lørdag) kl.
9.30–12.30.
Det synes jeg fungerer rigtig fint. Vi deler os stadig op efter gren og laver opgaverne så det
svarer til aldersgruppen. Det giver en helt anden stemning når vi er mange og kan gøre
noget på kryds og tværs, samt det har løsnet knuden fra, at jeg synes at stå meget alene,
til at gøre møderne mere indholdsrige.
Det er et plus at vi samarbejder på tværs af grenene, da
overgangen fra familie-spejd til mikro bliver mindre
grænseoverskridende for spejderne. Spejderne lærer de andre
ledere at kende, så måske ser vi flere familiespejd børn
fortsætte i spejder regi. Det er et håb og noget tiden vil vise.
Der er plads til mange flere, så reklamer gerne rundt omkring

Spejder hilsen Mette

Beretning mikro- og minispejder 2018
Årets mikro- og minimøder
Et nyt spejder år er gået, og denne beretning forsøger at give et indblik i de forløb, vi arbejder med
i Mini /Mikro grenen.
Vi har igennem 2018 fortsat strategien om at holde både mikro og mini på samme tid, da begge
aldersgrupper har stor glæde af hinanden. Det skaber samtidig mulighed for at udnytte
lederkræfterne bedre.
På nuværende tidspunkt har vi ca. 20 mikroer og minier, som møder talstærkt op til møderne.
”Det skal gøre indtryk at være og gå til spejder, og spejdere skal gøre indtryk, hvor end de
går og kommer. ” citat DDS-udviklingsplan mod 2020
Det Danske Spejderkorps har følgende fokusområder i korpsets udviklingsplan:


Ledelsesudvikling



Børn leder børn



Friluftsliv

Det er alle 3 punkter, som vi i Tonkawa’s mikro/mini gruppe medtager i vores møder og ture. Vi
ønsker det skal være fedt, sjovt, vildt og udfordrende at være spejder.
Det er væsentligt for alle ledere, at både børn og voksne får gode oplevelser af at være spejder. Vi
går ikke til spejder – vi er spejdere.

Vi skiftede standplads og mødetider efter sommerferien
Efter sommerferien besluttede ledergruppen sig for at prøve noget nyt.
Vi skiftede Hytten på Åsen ud med Rønnebæk Fælled og Rønnebæk Bålhytte. Vi traf beslutningen
for at teste, om det er nødvendigt med lys, rindende vand og indendørs varme for at afholde
spejdermøder. Konklusionen på testen er, at i den lyse periode fungerer det fint, men når det bliver
mørkt og koldt, så øges frafaldet ved møderne. Vi er nu tilbage i hytten ved Åsen, men vender i
foråret tilbage til Næstveds gode grønne faciliteter.
Selv om vi nu er tilbage ved hytten, bestræber vi os på at være udenfor i alt slags vejr. Husk derfor
at vores børn har rigeligt tøj på, da det kan være koldt og blæsende på åsen.
Mødetiderne er blevet ændret fra kun at være onsdage til nu at være de første to onsdage og
sidste lørdag pr måned. Så har vi flere timer til at arbejde og lege i. Vi forventer indtil videre at
fortsætte med denne fordeling af timerne.
Det nye er også, at vi om lørdagen i 3 timer er sammen med Familiespejd fra 3-6 år forældre og
øvrige søskende. Og vi er sikre på, at de tre afdelinger har glæde af hinanden – specielt ifb. med
oprykning i august.

Forløbsmærker
Vi har i året brugt en del energi på at tage nogle større forløbsmærker. Emnerne strækker sig
typisk over flere gange, så man kan fordybe sig i området, men vi træner også basale

spejderfærdigheder som båltænding og brugen af kniv og forskellige typer værktøj både i og uden
for disse forløb.
Vi har f.eks. taget det store naturtjek mærke og klima/miljø forløb. Alle forløb ender med, at den
enkelte spejder modtager et mærke til uniformen som bevis for at have gennemført.

Arrangementer og ture:
Et væsentligt element i spejderbevægelsen er at opholde sig udenfor i længere perioder. Vi
forsøger i størst muligt omfang at finde tid til at forberede spejderne til det naturlige i at sove i telt
og shelter.
Igennem året har vi deltaget i flere arrangementer som f.eks.:

Sommerlejr i Tappernøje 10. maj 2018
Vi besøgte endnu engang et af vores yndlingssteder på årets sommerlejr over 4 dage. Temaet var
indianer, da Tonkawa navnet stammer fra en gammel indianerstamme fra Texas USA – Tonkawa
Tribe. Børnene fik besøg af efterkommere af canadiske indianere, lavede knive og fik
indianernavne. http://www.tonkawatribe.com/

Outdoor festival 26. maj 2018/sov ude dag
Her deltager hele gruppen, men mini/mikro var talstærkt til stede og lavede skeer, huggede med
økser og legede på den store klatrebane. Herefter gik vi til Åsen hvor der var sov-ude dag med
forældre.

Slagtning af Rådyret ”Kurt” 6. oktober 2018
Vi fik besøg af jægeren Lars, der havde medbragt et dødt rådyr. Dyret
blev flået og parteret, og børnene fik mulighed for at smage lever og
hjerte stegt på bål.
Senere arbejde vi med skindet, der blev garvet, og fine skindpunge
med spor af ”Kurt” kunne ses efter dagens aktivitet på Dybsø
Naturskole.

Skovens dag i Rønnebæk 14. oktober 2018
Spejderne deltog i åbningen af den sidste del af Næstveds grønne ring og hjalp Minister og
Borgmester med at sætte fiskeyngel ud.

Tak for lån af jeres børn
Det er en rigtig god gruppe børn vi har, så selvom der er mange spejdere til møderne, er alle gode
til at deltage og tage hensyn til hinanden trods den store aldersspredning. Vi har plads til flere børn
i øjeblikket, og I er vores bedste reklame. Fortæl jeres omgangskreds om de positive ting ved at
være spejder og hjælp os med at udbrede spejderbevægelsen til flere børn
Tak for et godt spejderår.

Tjikkerlikker fra mikro- og miniledere og hjælpere.
Kim, Michael, Kirsten, Jan og Maja

Årsberetning 2018 for juniorerne
skrevet af Sztuk
Året 2018 har været et dejligt spejder år. Vi startede året med kun at være 6 juniorer og 2 ledere.
Selv om vi savnede at være nogen flere havde vi et par dejlige måneder bare os 6. Hvor vi kunne
fordybe os i spejderfærdigheder. Så fik vi den ide at lave et møde hvor man måtte tage en ven
med. Freja havde taget en med og resten havde vist glemt. Men langsomt kom der flere til og da vi
kom til sommerferien var vi oppe på ni.
Årets sommerlejr gik denne gang til Sverige nærmere betegnet Ora, hvor vi har et samarbejde
sammen med Sverige og Norge som vi kalder Spovalgre. Turen var lige ved ikke og blive til noget,
da Sverige var ramt af skovbrænde. Men vi var alligevel 5 juniorer og 1 leder som tog afsted mod
det svenske. Som en af spejder sagde: ”Nu har vi kørt i Sverige i 10 timer uden at se en brandbil
eller en skovbrand”. Alle os der var af sted havde en dejlig tur, med masser af badeture i den
dejlige varme sø.
Efter sommerferien rykkede der nye spejder op og flere kom ude fra
og ville være spejder, så nu er vi oppe på ca. 20 juniorer. Dejligt!
Efter sommerferien gik vi i gang med sheltermærket, hvor man skal
sove i shelter en gang om måneden i 12 forskellige sheltere.
Resten af spejder året er gået med spejderfærdigheder, løb og ikke
mindst har patruljerne holdt eget møde, hvor 1 af patruljerne skulle
lærer kinesisk andre gik i det søde hjørne og lavede pandekager.
Til sidst vil jeg bare sige tak for lån af jeres dejlige børn, glæder mig
til mange dejlige timer sammen med jer.
Spejderhilsen Sztuk og Henriette

Årsberetning Troppen 2018
Skrevet af Maja
Troppen har haft nogle gode oplevelser i 2018, hvor sommerlejren gik til Sverige på Spovalgre
med juniorerne. Flere af spejderne har været på Plan i efterårsferien og har mødt en masse andre
spejdere rundt om i landet, som man kan deltage i arrangementer med og ses med på fx
gensynsweekender og online. Nogle af spejderne har også deltaget i Nathejk og andre af de store
adventurespejd løb, hvor spejderne bliver udfordret på deres færdigheder, samarbejde og fysik,
men hvor løbet altid er bundet op på en sjov fantasiramme, som teamet omkring arrangementet
har fundet på.
Troppen består lige nu af 6 spejdere og glæder sig til det rykker flere op efter sommerferien. Det er
Gert, Magnus og Kim der er ledere og der er lavet et spændende program for troppen frem til
sommerferien. Lige nu bliver der blandt andet produceret knive og senere skal troppen lave et
projekt i samarbejde med klanen.
Troppen er der hvor man for alvor kan prøve
kræfter med mange forskellige slags udfordringer
og dyrke sin interesse fx lokalt i spejdergruppen
og divisionen, i korpset og på landsplan eller
internationalt - det er kun fantasien der sætter
grænser. Men for at dette kan lade sig gøre
kræver det en trop i Tonkawa med en tryg base
der åbner op for de mange muligheder. Det har
Tonkawa og det skal vi bygge videre på, så vi får
flere der synes det er fedt at være storspejder og
som har lyst til at efterfølgende at blive en del af
Tonkawas Brødrene Hilde Klan.
Spejderhilsen
Magnus og Gert

Årsberetning Brødrene Hilde Klan 2018
Se: https://drive.google.com/file/d/1Y7yggYVU4drFhHNQdqqabyTaG64LiDI7/view?usp=drive_web


