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Dette er første utgave av høstens terminliste. Følg alltid med på våre hjemmesider / i Spond for oppdateringer og 
endringer i forkant av hvert møte og turer.  
 
Som vanlig så er det mange tilbud fra Askim speidergruppe. Vi ser at det kan være vanskelig å få tid til å være med 
på alle turer men vi oppfordrer til det. Hvis man skal prioritere en tur i løpet av høsten så er det Einarbu 26-28.  
november, les mer om denne turen og andre på side 2. Legg også merke til Foreldremøte 9. september, her er det 
ønskelig at minst en forelder / foresatt fra hver familie er med, det vil bli gitt mye viktig informasjon den kvelden. 

Dato Dag Tid Møte Sted 

26/08 torsdag 18:30-20:30 Oppstart: Rundløype Speiderhuset 

02/09 torsdag 18:30-20:30 TM: Rundløype Speiderhuset 

04/09-05/09 lørdag-søndag 17:00-14:00 #nattinaturen - Førerpatruljen & vandrere Elghytta 

09/09 torsdag 18:30-20:30 PM: Bli kjent i patruljen, pakke fellesutstyr & foreldremøte Speiderhuset 

09/09 torsdag 18:30-20:30 
Aspiranter: Foreldremøte, pakke sekk, speiderloven og  
opptakelse 

Speiderhuset 

10/09-12/09 fredag-søndag 18:30-12:00 Oppstartstur "Speidere lager mat på tur" - Troppen Skrabberud 

11/09-12/09 lørdag-søndag 10:00-12:00 Oppstartstur "Speidere lager mat på tur" - Aspiranter Skrabberud 

16/09 torsdag 18:30-20:30 PM: Kart og kompass Speiderhuset 

16/09 torsdag 18:30-20:30 Aspiranter: Kart og kompass Speiderhuset 

17/09-19/09 fredag-søndag Web / Spond ØØK - Peffkurs #1 - For peff og ass Sjekk web / Spond 

23/09 torsdag 18:30-20:30 PM:  Lage mat ute på bål Speiderhuset 

23/09 torsdag 18:30-20:30 Aspirant: Lage mat ute Speiderhuset 

24/09-26/09 fredag-søndag 18:31-11:58 ØØK - Vandrertur #9.4 - for speidere i ungdomsskolealder Skrabberud 

30/09 torsdag 18:30-20:30 PM: Surringer  Speiderhuset 

30/09 torsdag 18:30-20:30 Aspirant: Bål, øks, sag Speiderhuset 

07/10     Høstferie—Ikke møte   

14/10 torsdag 18:30-20:30 TM: Radio / Oppstart til JOTA/JOTI Speiderhuset 

15/10-16/10 fredag-lørdag 18:30-14:30 JOTA/JOTI - Troppen, fredag til lørdag Speiderhuset 

16/10-17/10 lørdag-søndag Web / Spond Speiderhytteturen - Førerpatrulje, lørdag til søndag Sjekk web / Spond 

21/10 torsdag 18:30-20:30 PM: Koding, Kos og Rollespill Speiderhuset 

21/10 torsdag 18:30-20:30 Aspiranter: Førstehjelp Speiderhuset 

28/10 torsdag 18:30-20:30 TM: Halloweenfest Nikkeltunet 

04/11 torsdag 18:30-20:30 TM: Leirbålsunderholdning Speiderhuset 

05/11-07/11 fredag-søndag Web / Spond Hyttetur med Leirbålskos og skog Sjekk web / Spond 

11/11 torsdag 18:30-20:30 PM: Koding, Kos og Rollespill Speiderhuset 

11/11 torsdag 18:30-20:30 Aspiranter: Brann og samarbeid Speiderhuset 

18/11 torsdag 18:30-20:30 PM: Koding, Kos og Rollespill Speiderhuset 

18/11 torsdag 18:30-20:30 Aspiranter: Sporløs ferdsel Speiderhuset 

25/11 torsdag 18:30-20:30 PM: Seremoni og mottak av speidere Speiderhuset 

25/11 torsdag 18:30-20:30 Aspiranter: Patruljeprøve og repetisjon Speiderhuset 

26/11-28/11 fredag-søndag 18:30-12:00 Einarbu (opptak fredag) Einarbu 

02/12 torsdag 18:30-20:30 Juleavslutning: Bollekongen Speiderhuset 

28/12-29/12 tirsdag-onsdag 15:00-12:00 #Superlowkeytur21 Stutfosstjern 

22/07-01/08 fredag-mandag Web / Spond Nordtreff på Spejdernes Lejr - årets sommerleir Danmark 



Askim Speidergruppe 
Eventyrlig Speiding siden 1917 

Terminliste Høsten 2021 
Ord og uttrykk 

I speideren har vi et eget «stammespråk», vi skal prøve å forklare litt av det her. 

Patrulje: En gruppe speidere som styres av en Peff og Ass. En patrulje er optimalt 5 - 7 speidere og består av (stort 
sett) samme gruppe speidere igjennom hele året - aller helst lengre. Patruljer har navn som «Falk», «Ulv» ol.  

Peff / Ass: Patruljefører og Assistent. Patruljefører er «sjefen» i patruljen og styrer møtet og turer med god hjelp og 
støtte fra lederene. Assistent støtter peff, eller tar over hvis Peff ikke er tilstede. 

Førerpatrulje: Alle peffer og asser i troppen, sammen med noen ledere. Førerpatruljen er med på å planlegge hva 
som skal skje på turer og møter. 

Aspiranter:  Speidere som er nye i troppen (startet denne høsten) eller som kommer fra småspeideren. Disse har 
eget opplegg frem til Einarbuhelga og kjennes igjen ved at de går med blått skjerf. 

Stifinner og Vandrer: Stifinner er speidere i 5-7. klasse, Vandrere er speidere i 8-10. klasse 

TM: Troppsmøte, et møte hvor alle speiderne er sammen og lederne styrer stort sett hele opplegget. 

PM: Patruljemøte, et møte hvor patruljene jobber sammen med opplegg de har valgt selv, eller har fått av ledere. 
Lederne er tilstede og støtter når det trengs. 

ØØK: Østre Østfold Krets, Norges speiderforbund (NSF) er delt opp i kretser og grupper. En krets består av flere 
grupper. Vår krets har pr. dags dato 12 aktive grupper i området rundt Halden, Indre Østfold, Marker, Rakkestad og 
Sarpsborg. 

 

Turer 

Her følger også litt forklaringer på hva noen av våre faste turer / arrangementene er.  
Nøyaktige tider, påmelding, kart, pakkeliste osv for de forskjellige turene blir lagt tilgjengelig i grei tid før de 
spesifikke turene. 

#nattinaturen: En tur for å markere starten på friluftslivets uke. Dette er en tur for førerpatruljen og de eldste i 
troppen. På denne turen lager vi god mat sammen og koser oss ved bålet, vi er også godt synlige for å reklamere for 
speideren på «kom deg ut dagen» som er på søndagen. 

Oppstartstur: Vi starter alltid høsten med en tur for å gi nye og gamle speidere gode speideropplevelser. Turen er 
delt slik at de som er «gamle» speidere får mulighet til å være med fredag-søndag og aspiranter lørdag-søndag. 

Peffkurs: Kurs for Peff og ass hvor de lærer å lede speiderne i egen patrulje. Lederne velger ut hvem som får tilbud 
om å være med. 

JOTA /JOTI: En helg hvor speidere fra hele verden møtes på internett og via amatørradio. Vi er på speiderhuset og 
gjør forskjellige oppgaver inne og ute. 

Speiderhytteturen: En tur for de eldste og førerpatruljen, hvor vi går på besøk til mange speiderhytter i Østmarka og 
overnatter ute i skogen. Man får merke på hver hytte man besøker. 

Einarbu: Dette er en helg hvor hele gruppen møtes på Einarbu helt nord i Fjella i Eidsberg. Vi har juleverksted på 
dagen lørdag og en fellesmiddag med tradisjonell julemat på kvelden, de fleste sover over til søndag. Det er som 
regel 80 speidere tilstede under denne helgen i alderen 5 til 95. Helgen er det største arrangementet vi har i Askim 
og er veldig godt likt av alle speidere. Fredag kveld er det bare troppen som er på Einarbu, vi spiller spill og koser 
oss. NB! I år blir aspiranter tatt opp i troppen denne kvelden, så det er ekstra viktig for dem å være med. I helgen kan 
man velge om man vil sove inne eller ute, man må heller ikke være med på hele helgen hvis man ikke kan / vil. 


