Til lederen:
De Grønne Centres aktivitetsmærke er lavet, så det passer ind i
KFUM-Spejdernes Arbejdstræ.
Som ved de øvrige mærker vil det normalt være
enhedslederen, der kvitterer for de enkelte aktivitetspunkter
Mærkets formål er, at den enkelte spejder får kendskab til De
Grønne Centre og de mange tilbud, der er for aktiviteter på
centrene. Aktiviteterne styrker spejderens sociale forståelse gennem samværet med andre danske og udenlandske spejdere.
Samtidig vil spejderen få fysiske og intellektuelle udfordringer
gennem aktiviteterne.
De Grønne Centre arbejder sammen med Arbejdstræ-udvalget
for at stille gode aktiviteter op, som kan bruges, når man arbejder med Arbejdstræet.

Rømeregård
Thorup Hede

Trevæld

Hummelmosen
Moselund

Spørg på det Grønne Center du besøger, om hvilke af centrets
aktiviteter, der kan bruges til de mærker, I er ved at tage.

Arresø
Terp
Houens Odde
Port Arthur

Næsby

Rundt om i landet finder du De Grønne Centre.
Her er der masser af spændende aktiviteter og
du kan møde mange andre spejdere.
For at få dette mærke skal du gennemføre punkt 1, 2 og mindst 6
af de andre punkter.
Alle opgaver skal udføres på et Grønt Center.

___ 5.

Mødes med udenlandske spejdere, der besøger
centret

___ 6.

Være med til en aktivitet med radio eller internet

___ 1.

Have deltaget på centerlejr eller weekendtur på
mindst to Grønne Centre

___ 7.

Prøve mindst en af de aktiviteter, som er speciel for det center, du besøger

___ 2.

Undersøge hvilke aktiviteter, der er på det center, der ligger nærmest, hvor du bor.
F.eks. ved at besøge centrets hjemmeside

___ 8.

Deltage i en naturaktivitet

___ 3.

Tage på patruljetur på et Grønt Center

___ 4.

Deltage i en aktivitet sammen med spejdere fra
en anden spejdergruppe

___ 9.

Deltage i affaldssortering

___ 10.

Deltage i en aktivitet om
miljø eller energi

Mærket symboliserer De Grønne Centre og de aktiviteter
du kan opleve:
• Den grønne prik i midten er selvfølgeligt et Grønt Center
og arbejde med naturen
• Rød trekant er trekanten i KFUM-Spejdernes korpslogo
• Brun er pionering og arbejde med træ
• Gul lejrlivet og de gule telte
• Blå er oplevelser ved sø, å og til havs

