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Kære Junior
Håber du er klar til din næste hjemmespejd opgave

Din sjette opgave er:

Gør en god gerning

Til denne uges hjemmespejd opgave, skal du også ud i naturen
Gør en god gerning – for naturen, os alle og for Køgespejderne.
Du skal i denne uge, bruge den pose som ligger i kassen, til at indsamle affald
i naturen, tag gerne et par vanter på, som kan vaskes når du kommer hjem
igen.
Du bestemmer selv, hvor du går en tur i naturen, og samler affald. Hvis du har
mulighed for det, må du dog meget gerne, samle affaldet ind på Åsen, Vi har i
Køgespejderne en aftale, med dem som ejer skoven, at vi en gang om året
samler affald, i vores område af skoven, hvis vi sammen gør det, bor vi meget
billigere i skoven 😊
Når du har samlet en masse affald, må du meget gerne prøve, om du kan
sortere affaldet, inde du smider det i skraldespandene. Så hjælper du naturen
og os alle, dobbelt så meget😊

Tag et billede af din pose med affald, når du er færdig og få dine forældre til
at lægge det op på vores Facebook-gruppe: Junior hjemmespejd
eller sende det til vores mailadresse: junior@koegespejderne.dk.
Materiale: Affaldspose
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Kære spejder, Tak for det gode ideer, til hvordan vi kan være endnu mere
bæredygtige

. Nedenfor kan du se denne uges ekstra opgave.

Din sjette ekstra opgave er: Nedbrydning af affald i naturen
På side 5 i spejderbladet, finder du forskellige fun facts, blandt andet at
verdens højeste træ er 83,9 meter højt, det er 3 gange højere end vores
høje træ på Åsen, eller hvis du lagde det ned, vil det fylde hele den store
grusgrav, ved Minicenteret på Åsen
Du ved godt at affald i naturen ikke er godt, det er farligt for skovens dyr,
det er farligt for os, hvis det forurener vores grundvand, og så ser det heller
ikke særligt pænt ud.
Der er to måder at affald kommer væk fra naturen, den bedste måde er at
du og jeg samler det op, og smider det i den rigtige skraldespand. Den
anden er at det bliver nedbrudt af naturen selv. Men det tager meget lang
tid.

Men hvor lang tid?

Dit tyggegummi tager 5 år, din plastikflaske tager 500 år, dit ispapir tager 2
år, din glasflaske 1.000.000 år.
Men hvor lang til vil det tage naturen, at nedbryde en madpakke, pakket ind
i sølvpapir, hvis du glemmer den i skoven?
Når du har fundet svaret, må du gerne få dine forældre til, at lægge det op
på vores Facebook-gruppe Junior hjemmespejd sammen med billederne
på hovedopgaven, eller sende det til vores mailadresse:
junior@koegespejderne.dk.
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