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Litt om



Verdens største barne- og ungdomsorganisasjon

Norges Speiderforbund (NSF) er en barne og

ungdomsorganisasjon med ca 18 000 medlemmer i Norge, 

fordelt på ca 400 lokalgrupper rundtomkring i landet.

Speiderorganisasjonen er verdens største barne -og

ungdomsorganisasjon med 50 millioner medlemmer

spredt i 200 land.

Speiderbevegelsen ble startet i England av «BP»

(Robert Baden Powell) i 1907. 

Tenkedagen 22.februar som markerer at vi er en del 

av en verdensomspennende organisasjon med medlemmer

med ulike levevilkår, er fødselsdagen til BP og fruen.



Askim Speidergruppe – eventyrlig speiding siden 1917

Askim speidergruppe ble startet i 1917, 

speiderhuset i Tornerudveien ble bygget 

på dugnad av foreldrelaget i 1970. 

Speidergruppa er basert på frivillighet, og 

vi er en gjeng som har et felles ønske om 

å tilby fritidsaktiviteter i lokalsamfunnet 

som er forankret i speidermetoden.



Askim Speidergruppe – eventyrlig speiding siden 1917

Mange møter gjennomføres ved speiderhuset, men

gruppa eier også ca 20 kanoer med nødvendig utstyr, 

og en gapahuk i Åsermarka som omtales

som Elghytta. 

Mange dugnadstimer fra speidere og foreldre er nedlagt 

i Romsåsen, i dag driftes dette som gruveopplevelser av 

en av våre voksne medlemmer, men speiderne benytter 

også dette område til møter og overnatting. 

Drømmeplassen er gruppas siste gapahuk prosjekt, 

i samarbeid med Askim 4H etablerer vi en gapahuk

ved speiderhuset.

I dag er vi 130 medlemmer - eldste er 92 år og yngste 6.



Speidermetoden

Forpliktelse gjennom lov og løfte som vi fornyer 

23.april til 

minne om St.Georg som kjempet mot det onde og 

for det gode. 

Dette tydeliggjøres i speiderloven og speiderløfte.

Erfaringslæring

Patruljesystem

Samfunnsengasjement

Symbolikk

Rammer

Lek

Medbestemmelse og ansvar progresjon



Speiderloven

1. En speider søker sin tro og respekterer andres.

2. En speider kjenner ansvar for seg selv og 

andre.

3. En speider er hjelpsom og hensynsfull.

4. En speider er en god venn.

5. En speider er ærlig og pålitelig.

6. En speider kjenner naturen og verner om den.

7. En speider tenker og handler selvstendig og 

prøver å forstå andre.

8. En speider gjør sitt beste i motgang og vansker.

9. En speider er nøysom og prøver å klare seg 

selv.

10.En speider arbeider for fred og forståelse 

mellom mennesker.

Gammel versjon 

av speiderloven



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 være 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 få være med!



Fordi vi trenger det…

cashback
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Våre ledere



Småspeiderledere 2021

Vi er en gjeng med 10 ledere som holder møtene for 40 småspeidere. Vi har valgt å dele 

enheten i to da det blir mange på hvert møte og ikke alle ledere kan være med på hvert 

møte.

Assistenter

○ Anne Berit Gudim

○ Grethe Skjerven

○ Frida Storm Hanssen

○ Christine Aas

○ Ranveig Giltvedt

○ Luna Karine Bjerkenes Karlsen

○ Karianne Bratteli

○ Therese Marie Wesstad

○ Ingunn Svae

Enhetsleder

○ Jørgen Storm Hanssen

Vi trenger fler menn som ledere i flokken!



Forventninger

Litt om dine og våre



Våre forventninger

○ Vi forventer at speiderne lytter til det som blir fortalt

○ Vi forventer at speiderne kommer tidsnok til møtene

○ Vi forventer at speiderne har klær etter vær

○ Vi forventer at det blir gitt beskjed i rimelig tid om 

speiderne kommer eller ikke kommer på møtene

○ Vi forventer at speiderne er gode venner og snille med 

hverandre

Hva forventer speiderne og foreldrene av oss ledere?



Litt om

Korona



Koronatilpassing

Vi har valgt å dele flokken i to, de fra Askim i en gruppe og tilsvarende for de fra 

Eidsberg/Skiptvet. Vi har da møter hver 14. dag for hver gruppe.

Møter og turer kan bli utsatt eller avlyst på kort varsel. Vi vil også ha noen enkle 

hjemmeoppgaver utover dette semesteret. 

Askim

Eidsberg
Skiptvet

Hjemme 

oppgave

Hjemme 

oppgave

Askim
Hjemme 

oppgave

Eidsberg
Skiptvet

Hjemme 

oppgave
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Det er lov (og lurt) for speiderne å 

arbeide med ferdighetsmerker på 

egen hånd hjemme mellom møtene.

I speiderbasen finner du en oversikt 

over alle merker du kan ta og hvilke 

krav som stilles.

Snakk/send melding til en leder før du 

begynner på oppgaven for å være 

sikker på at alt er ok og passer  

programmet.

https://speiding.no/speiderprogram/speiderbasen?sort=relevant-descend&searchWord=&page=1&activity_age_group=7282&activity_type=7305


Det er ikke noe skam å bli hjemme 

hvis du er usikker!



Mobbefri

Litt om



Mobbefri – et motivasjonsmerke

Mål: Speidergruppa skal være en mobbefri arena!

Dette merket har ikke ferdiglagede krav/opplegg fra 

sentralt hold – men det utformes i gruppa.

Fokus

○ Hva er mobbing?

○ Hvem kan jeg fortelle det til?

○ Hva kan jeg få hjelp med?

○ Hvordan kan jeg bidra til at andre ikke opplever 

mobbing?

2 møter per år kun til dette, men i tillegg fokus på 

«mobbefri» på alle speidermøter og arrangementer.



Stammespråk

Litt om



Stammespråk

Speideren har, i likhet med mange andre miljøer, en 

hel rekke uvanlige uttrykk og egne referanserammer. 

Så hvis du av og til føler at speidere eller andre 

speiderledere snakker «over hodet» på deg, ligger 

det neppe noen vond vilje bak. Det er bare veldig fort 

gjort å glemme at ikke alle snakker «speiderspråket» 

eller kjenner til speidertradisjoner og -seremonier. 

Ikke nøl med å spørre hvis du lurer på noe!



Stammespråk

• Flokk/Småspeider

• Tropp/storspeider 

• Rover

• Kretsen 

• Forbundet 

• (Speider)leir

• Dagstur

• Dagstur

• Tarp/gapahuk, Telt, Hytte 

• Kretskonkurranse

• Peff/Ass

• Patrulje 

• Speiderloven 

• Speiderløftet



Litt om

Våre speidermøter



Hva skjer på et speidermøte?

Info/forberedelser

○ Informasjon om tid, sted, utstyr++ blir publiseres på Spond

○ Si ifra om du/ditt barn deltar/avslår et møte i så god tid 

som mulig

○ Send spørsmål (via spond) om noe er uklart, eller om det 

er noe vi må vite

Levering/henting

○ Prøv å komme i tide

○ Husk at det er mange barn i bevegelse – vær forsiktig!

○ Bruk parkeringslys hvis du venter med motoren på

○ Husk refleks (barn og voksen!)

○ Bli gjerne med på avslutningen for å få med deg viktige 

beskjed (mye hyggeligere enn hvis du sitter i bilen…)



Hva skjer på et speidermøte?

Oppstart

○ Opprop

○ Info om dagens program

○ Utrulling av flagg + flaggsang

○ Inndeling i patruljer/grupper etter behov

Aktivitet

○ Lek (vi leker ofte og mye)

○ Hovedaktiviteten for dagen

Avslutning

○ Beskjeder og lapper

○ Innrulling av flagg + flaggsang

○ Speiderbønn

Flaggsangen (utrulling)

Fold deg ut, vårt frihetsmerke, fagre norske flagg.

Under deg vi vokse sterke frem til frihetsdag.

Under deg på fredens bane vil vi stevne frem.

Under deg vår hedersfane, slå for frihet, hjem.

(innrulling)

Fold deg sammen under sangen, fagre norske flagg.

Hjelp oss at vi under gangen blir et virksomt lag.

Signe du oss i vårt yrke, viljen bli som stål,

der kan gi oss kraft og styrke til å nå vårt mål.

Speiderbønnen

Kjære Far i høye himmel,

hør mitt hjertes stille bønn:

Hvor jeg er i verdens vrimmel,

la meg ferdes som din sønn.

La meg leve deg til ære,

hedre Norge, far og mor.

Andre folk til nytte være.

Lyde Speiderlovens ord.
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Speiderdrakt og merker



Speiderdrakt og merker

Vi holder høytidelig opptak i speideren ca. en gang 

hvert halvår.

Speiderne får speiderskjerf og det gule merket når 

de blir tatt opp (etter å ha vært aspiranter et halvt år).

Ingen må kjøpe speiderskjorte, men det et fint å 

ønske seg etter hvert. Ny speiderskjorte koster 479 

kr for barn på speidersport.no. Si ifra til en leder så 

får du alle merker som trengs til skjorta.

Speiderne får ferdighets- og programmerker 

etterhvert som vi blir ferdige med dem - litt forskjellig 

tema hvert halvår.



SPEIDERLØFTET

Jeg lover etter beste evne å 

- søke mitt livssyn

- hjelpe andre 

- og leve etter speiderloven.
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Småspeiderleir og 

kretskonkurranse



Småspeiderleir og kretskonkurranse

Årlig samling for alle småspeidere i Østre Østfold Krets. Varierte 

aktiviteter, overnatting i telt, leirbål og ikke minst 

«kretskonkurranse».

Hva: Småspeiderleir og kretskonkurranse

Hvor: Askim museum, Askim

Sammen med: Alle andre småspeidere i Østre Østfold Krets

Når: 28-30.mai

Påmelding: Info kommer

I år er det Askim som er arrangør for kretskonkurransen. 

Vi kommer til å trenge mye hjelp fra dere som er foreldre for å 

levere en super-duper opplevelse for barna! Sett av helgen!!



Litt om

Sommerleir





Sommerleir
Som kjent så blir det ikke en stor landsleir ved Korsegård sommeren 2021. Det blir 

istedenfor mange mindre Agenda 2021 leire i hele Norge. Norges speiderforbund skal ha 

tidenes største og lengste landsleir, det blir et leirområde på 385 207 km2 og leiren skal 

vare fra 26. juni til 15. august.

Hva: Tradisjonell gruppesommerleir med Agenda 2021 tema

Hvor: Ytterbøl Leirsted i Marker

Sammen med: Askim, Spydeberg, Tomter, Trøgstad og Rakkestad Speidergruppe

Når og for hvem: Troppspeidere (5.klasse) og eldre: 28.06.21 – 03.07.21

Småspeidere (3-4. klasse) 01.07.21 – 03.07.21. 

Påmelding: Senest 10.mars

Pris: 2200 kr for hele uka og 1050 kr for halv uke. Betales 1. mai 2021

Mer info: http://www.askimspeidergruppe.no/smaspeider/agenda-2021-sommerleir/



Foto:

Noen som har

Spørsmål?


