Affald er alt det vi ikke længere har brug for…
Affald er alt det, som vi ikke bruger mere. Når du
bliver træt af dit legetøj og smider det i
skraldespanden, er det blevet til affald. Når du
tømmer mælkekartonen, eller pakken med cornflakes,
så er det også affald. Det gælder om at få så lidt affald som
muligt, derfor er det en meget bedre ide at bytte dit gamle
legetøj væk for noget andet eller give det til en af dine venner,
så er det ikke længere affald men derimod genbrug. De fleste
har sikkert spyttet tyggegummi ud på gaden eller i naturen, eller
har smidt slikpapir og ispinde fra sig, fordi der ikke lige var en
affaldsspand i nærheden. Hvis alle gjorde det, ville der til sidst
ligge meget affald og flyde på gaderne og i naturen. Det ser ikke
pænt ud, og det skader naturen, derfor er det vigtigt at huske,
at affald hører hjemme i skraldespanden.
Miljø er et globalt emne og Næsbycentrets miljøprogram
fokuserer på globale og lokale forhold og ikke mindst, hvordan vi
aktivt kan og vil gøre noget. Miljøprogrammet er baseret på
principperne og formålene i “Environment Education in Scouting”.
Programmet her skal opfattes på 2 måder:
Udforsk og reflekter og derefter gøre en aktiv indsats.
Det første mål er at udforske/lære gennem forskellige
aktiviteter. Spejderne skal lære hvordan vi mennesker påvirker
naturen gennem vores livsførelse. Dernæst skal spejderen gøre
en aktiv arbejdsindsats og skal planlægge og udføre et miljø
projekt. Dette miljøprojekt skal foregår på eller omkring
Næsbycentret. I kan også efter lejren gennemføre et sådant
projekt i jeres egen by. Miljøprojektet skal forbedre
miljøforholdene i jeres lokalområde.

Miljøprogram

Næsbycentret
"Try to leave this world a little better than you found it
and, when your turn comes to die, you can die happy in
feeling that at any rate you have not wasted your time but
have done your best."

Næsbycentrets miljøprogram består af 5
aktiviteter. 5 aktiviteter der symboliserer
vores 5 fingre – altså en hånd. Kun hænder kan
gøre en aktiv forskel, når vi ønsker at tage
ansvar for miljøet. Hver lejrdeltager skal
deltage aktivt i hele programmet for at kunne
bære miljømærket på uniformen. Miljømærket
er et symbol på gennemførelse, men vigtigst af alt er, at I får ny
viden og ønsker at gøre en aktiv miljøindsats – fra nu af og videre
ind i fremtiden.
Formålet med miljømærket er at vise dit engagement og ansvar
for miljøet. Dit ansvar stopper ikke, når du har gennemført
programmet og har købt mærket. Det fortsætter i årene
fremover. Vi håber at dette miljø program vil være dit første
skridt til at få større lyst og interesse for verdens natur og
skabe en generation af mennesker som passer på miljøet og er
forberedt på at gøre noget aktivt for at
passe på kloden.
I skal derfor afprøve og gennemføre en
række aktiviteter der symboliserer nogle
af verdens miljøudfordringer vi alle står
overfor.
Næsbycentrets miljøprogram består af 5 aktiviteter:
Affaldssortering og genanvendelse på lejren:
Lave en miljøstation på jeres lejrplads.
Sortere alt jeres affald i 6 fraktioner
Afleverer det kildesorterede affald på Rådhuspladsen.
Lav forsøg med genbrug af papir.

Vores energiforbrug:
Hvad er CO2 og klimaforandring?
Hvad er fotosyntese og CO2?
Forsøg og aktiviteter med Drivhuseffekt.
Sammensætte og teste 1-2 CO2 venlige menuer.
Gør en miljøindsats i lokalområdet:
Træk alle i arbejdstøjet og vær med til at gøre en aktiv
miljøindsats i lokalområdet. I kan udvælge forskellige
områder i lokalområdet i samråd med staben.
Opsamling af affald i plantebælter på Næsbycentret
Oprydde ved kanopladsen i Storskoven
Oprensning af søen for rafter, affald mm.
Glumsø Sø – i og rundt om søen
Glumsø by
Vores miljøerklæring:
For alle lejrdeltagere der har gennemført miljøprogrammet
afholdes en hemmelig ceremoni. Den afholdes af staben
typisk om fredagen. Miljømærket overdrages herved til
spejderne.
Når vi kommer hjem fra lejren gør vi:
Fortsætte med vores nye vaner og det vi har lært?
Formidler jeres nye viden og oplevelser/handlinger til en
lokalavis i jeres område?
Arranger en miljøindsats i jeres område?
Opsøge ny viden om miljø via Internet og på biblioteket?
Afprøve flere aktiviteter under www.scout.org?

