
 

 

 

Askim Speidergruppe  

Eventyrlig Speiding siden 1917 

E-post: gruppeleder@askimspeidergruppe.no Instagram:  @askimspeidergruppe 
Konto (innbetalinger): 1100 30 33076  Facebook: https://www.facebook.com/groups/2585250855 
Orgnr: 983946550  Webside: www.askimspeidergruppe.no 
  Side 1 

 

Kjære speidervenner, 

Vi ønsker nye og gamle speidere velkommen til speideråret 2019. Oppstarten av speideråret har vært preget av høyt 

aktivitetsnivå og mange nye medlemmer, også fremover kan vi glede oss til mange spennende aktiviteter. 

Informasjon og påmelding skjer fra høsten 2019 i mobilappen eller websiden til SPOND. Spond er vårt offisielle 

verktøy for administrasjon av møter, kurser, turer og andre aktiviteter. Alle med barn i småspeideren og troppen, 

samt våre ledere og rovere, må ta dette fantastiske verktøyet i bruk! 

Speiderhilsen, 

Hildegunn Raknerud 

gruppeleder Askim Speidergruppe 

Hva skjer i høst?   

Oktober 

 Småspeiderløft i Romsåsen 12.10. Småspeiderombudet har lagt 

til rette for en innholdsrik dag for de yngste speiderne i Østre 

Østfold krets. Det er påmeldt hele 115 deltagere. Morsomt for 

oss i Askim å vise opp Nikkeltunet og Romsåsen! 

 Lederstart i Halden 13.10. Kretsleder har invitert til 

ledersamtalen for nye ledere i Norges speiderforbund. Dette er 

første skritt på en av Norges beste lederutdannelser. Fra Askim 

deltok 3 «lederspirer». 

 Peffkurs 1 på Speiderhuset i Askim 19.-20.10. Kurset er for 

troppsspeidere som er patruljefører og ønsker påfyll for 

oppgaven, eller troppsspeidere som ønsker å forberede seg til å bli patruljefører. De som skal med fra Askim 

er kontaktet av troppsleder. 

 Trinn 1 på Speiderborgen 25.-26.10. Første trinn i ledertreningen til Norges speiderforbund. Kurset er 

tilpasset ledere og rovere som allerede har lederoppgaver, eller som ønsker å ta på seg lederoppgaver i 

Norges speiderforbund fremover. 

November 

 Høstforum 9.-10.11. i Skjeberg, åpent for troppsspeidere, rovere og ledere. Høstforum har som mål å 

involvere yngre speiderne i kretsens demokratiarbeid. Norges Speiderforbund er fortsatt en barne- og 

ungdomsorganisasjon  

  

https://www.facebook.com/groups/2585250855
http://www.askimspeidergruppe.no/
https://spond.com/welcome?lang=no
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 Einarbu 22.-24.11. Felles juleavslutning for hele gruppa En 

stemningsfull helg i Trømborgfjella, med aktiviteter, 

utmerkelser og tradisjonell julemiddag fra Indre Østfold.  

 

Nytt av året er at helgen avsluttes med Julespill i Askim. 

Folkepark/Prestegårdsskogen. Askim Speidergruppe bidrar i 

julespillet med å plassere ut 1500 tente fakler. Dette er en 

dugnad som gir oss penger i kassa slik at vi kan opprettholde 

et høyt aktivitetsnivå året igjennom. 

 

Under Einarbu-helgen kommer vi til å trenge mye hjelp fra forelde. Mer info kommer på websidene våre, 

men sett av helgen allerede nå! 

Informasjon 

Nærmere informasjon om de enkelte aktivitetene vil bli gitt på speidermøte og via Spond. Terminliste for småspeider 

og tropp er tilgjengelig på hjemmesiden vår.   

Det finnes i tillegg informasjon om speideraktivitetene her: 

Vår Facebook gruppe - www.facebook.com/groups/askimspeidergruppe/ (lukket gruppe, skriv navnet på din speider 

så blir du godkjent som medlem 

Vår Facebook side - www.facebook.com/askimihundre/ (åpen for alle, her deler vi info om større arrangement og 

generell speiderinspirasjon) 

Vår webside - www.askimspeidergruppe.no (her finner du all offisiell info, lapper, pakkelister og mye mer) 

Vår krets sin webside - www.ook.no (info om alle arrangement i kretsen sin regi) 

Landsleir 2021 - agenda2021.no (i 2021 så blir speidernes landsleir arrangert ved Korsegård skole i Askim) 

Norges speiderforbund – www.speiding.no 

 

  

https://www.facebook.com/groups/2585250855
http://www.askimspeidergruppe.no/
https://www.facebook.com/groups/askimspeidergruppe/
https://www.facebook.com/askimihundre/
http://www.askimspeidergruppe.no/
http://www.ook.no/
https://agenda2021.no/
http://www.speiding.no/
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Økonomisk støtte og rabatter – til glede for deg og speidergruppen i ditt hjerte! 

For å vedlikeholde og innimellom erstatte ødelagt turutstyr med mer er vi avhengig av inntekter. Vi har gjort avtale 

med følgende bedrifter som har ordninger som gir kjærkommene penger i kassa vår. 

Grasrotandelen 

 Støtt Askim Speidergruppe gjennom grasrotandelen. Ved spill hos Norsk Tipping vil 7% av spillinnsatsen gå 

direkte til din grasrotmottaker, og best av alt, hverken innsats, premie eller vinnersjanse reduseres. 

 Du kan bli grasrotgiver på en av følgende måter: 

o Hos kommisjonæren 

o Mobilspill 

o Norsk Tipping sine nettsider 

o SMS, send Grasrotandelen 983946550 til 60000 

 

Flüggerandelen 

 Få kontantrabatt ved å oppgi at du støtter Askim Speidergruppe når du handler på Flügger Farve i Askim. 
Med å gjøre dette vil du få 20% kontantrabatt på Flügger-varer, og Askim Speidergruppe vil få 5 % inn på 
klubbkontoen. https://www.flugger.no/finn-butikk/12043  

 

Panteordning Roma brusutsalg 

 Støtt Askim Speidergruppe via panteautomaten på Romas brusutsalg i Askim, https://eventpartnernorge.no/  

 

Leie av speiderhuset 

 Alle medlemmer i Askim Speidergruppe får 20% rabatt ved leie av speiderhuset. Huset er ofte booket lang 

tid i forveien, så ikke vent for lenge! Mer informasjon, priser og link til booking 

oversikt - http://www.askimspeidergruppe.no/utleie/ 

 

SPOND   

Fra og med høsten 2019 bruker Askim Speidergruppe tjenesten SPOND for 

terminlister, påmelding til turer, registering av oppmøte og personlig kommunikasjon 

mellom foreldre og ledere. Alle med barn i Askim Speidergruppe må bruke SPOND som 

er et helt gratis verktøy. Spond kan brukes på enhver nettleser (webside), eller 

installeres på Android og Apple smarttelefoner.  

 

  

https://www.facebook.com/groups/2585250855
http://www.askimspeidergruppe.no/
https://www.norsk-tipping.no/grasrotandelen#search=983946550
https://www.flugger.no/finn-butikk/12043
https://eventpartnernorge.no/
http://www.askimspeidergruppe.no/utleie/
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2020 familiekalender 

Hvert år lager vi vår egen «speiderkalender» med bilder fra året som har gått. Hver familie med barn i småspeideren, 

troppen og roverlaget får utlevert 3 pr. barn / maks 5 pr. familie. De koster 120,- per kalender og fortjenesten brukes 

for å lage eventyrlige speideropplevelser.  

Beregnet levering er i slutten av november. Passer perfekt som julegave til venner og familie! 

 

 

Fordi vi bryr oss!  

Gjennom Speider-sport fondet gir vi speidere som av ulike årsaker selv ikke kan 

betale for speiderdrakt og enkelt turutstyr, mulighet til å delta i speideren. 

Det er speidergruppa som søker og som låner ut utstyret til speideren. Si ifra til 

din speiderleder, eller meg som gruppeleder, hvis dere trenger noe spesielt for å kunne delta på møter og turer. 

Søknadsprosessen er rask, enkel, ærlig og løpende. Målet er at «alle skal med» på tur, og mangel på nødvendig 

utstyr skal ikke være til hinder. 

Det er også mulig å låne utstyr fra utlånssentralen som du finner i kjelleren til 

Askim Frivillighetssentral. Alt utlån er gratis og her finner du tursekker, 

soveposer, ski, skøyter og mye annet.  

Det er også mulig å søke støtte for dekke kostnader til tur og leir. Samme sak 

her – snakk med din enhetsleder eller gruppeleder hvis dere trenger hjelp. Alle 

skal med! 

https://www.facebook.com/groups/2585250855
http://www.askimspeidergruppe.no/
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Mobbefri 

Askim Speidergruppe har null-toleranse for mobbing. Vi ønsker at speideren 

skal være et fristed for de som er hos oss. Si ifra til din speiderleder hvis du 

mistenker mobbing, eller har spørsmål om hvordan vi arbeider sammen med 

barna mot målet om å bli en mobbefri speidergruppe. 

 

 

Vi gleder oss til å se små og store speidere på ukentlige møter, turer og andre aktiviteter! 

Speiderhilsen fra Askim Speidergruppe 

Hildegunn, gruppeleder 

mobil 950 14 274 

 

https://www.facebook.com/groups/2585250855
http://www.askimspeidergruppe.no/

