
Terminliste Vår 2018 - Flokken, Askim Speidergruppe: 

 

DATO: Tema for møtet: Beskrivelse av møtet: 
14.01.2018 Dagstur, Prestenga Skipark Akedag, grilling 

Lapp på hjemmesider 
17.01.2018 Utemøte/godterimøte Oppmøte Spydebergveien 164, 1816 

Skiptvet(Svae) 
24.01.2018 Utemøte/godterimøte Oppmøte som forrige møte 
31.01.2018 Trafikksikkerhet  
07.02.2018 Førstehjelp 

 

14.02.2018 Mennesket i naturen/miljøvern  

21.02.2018 Vinterferie 
 

28.02.2018 Tenkedagsfeiring  
07.03.2018 Lekemøte  
14.03.2018 Flaggmerket  
21.03.2018 Fordypningsmerke «Omtanke» Lapp om dagstur 08.04.deles ut. 
28.03.2018 Påskeferie  
08.04.2018 Dagstur Nikkeltunet  
11.04.2018 Samfunnsengasjement/speideraksjonen Lapp om St.Georgsfeiring deles ut. 
18.04.2018 Speideraksjonen Lapp om helgetur deles ut. 
22.04.2018 St.Georgsfeiring i Askim Kirke  
25.04.2018 Fri etter St.Georgsfeiring  
27.04.-
29.04.2018 

Helgetur 4.klasse fra fredag, 3.klasse fra lørdag 

02.05.2018 Fri etter tur  
09.05.2018 Naturkunnskap  
16.05.2018 Fri på grunn av 17.mai  
17.05.2018 Feiring av grunnlovsdag  
23.05.2018 Forberedelse til leir/kretskonkurranse  
30.05.2018 Forberedelse til leir/kretskonkurranse  
01.-
03.06.2018 

Småspeiderleir/kretskonkurranse  

07.06.2018 Sommeravslutning  
   

  



Vi gleder oss til et nytt speiderhalvår med flotte speidere og morsomme aktiviteter.  

Særlig nå i januar forsøker vi å ha møter/turer ute av Speiderhuset, da det pusses opp i denne 
perioden. 

På møtene er det viktig at speiderne kler av og på seg selv, da det er viktige forberedelser til turer og 
senere speideraktiviteter. For noen speidere er det andre ordninger, men som generell regel ber vi 

om at dere oppmuntrer speiderne til dette😊 

Husk at speideren skal ha på seg klær etter vær, ta høyde for at vi er ute alle møter - om ikke hele 
møtet, så deler av det.  

Det er også kjekt hvis speideren har med seg drikkeflaske på møtet. 

Vi oppfordrer til å bruke hjemmesidene til gruppa aktivt ( www.askimspeidergruppe.no ), og  
også til å legge dere til i Facebookgruppa for Askim Speidergruppe, her er det alltid den mest 
oppdaterte informasjonen.   

NB: Husk parklys når dere står og venter på speiderhuset, og refleks på speiderne, vi har ingen å 
miste! 

Dersom dere har spørsmål, kontakt Ingunn på 92299153, eller snakk med oss på møtet.  

 

Speiderhilsen lederne😊 

http://www.askimspeidergruppe.no/

