
Terminliste Småspeideren høsten 2022 
Utkast til terminliste, oppdateringer og nyeste info ligger alltid i SPOND 
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Klær etter vær 

Husk at vi er ute i hvert fall deler av alle speidermøter, ha derfor klær etter vær! Det er også kjekt hvis speiderne har med 
seg en drikkeflaske på møtet, vi blir av og til både varme og tørste. Husk også refleks, det er mørkt ute og mange som 
henter samtidig. Sett gjerne på parklys når du venter på speideren din. 

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. 

Kontaktinfo 

Ansvarlig for småspeideren: Jørgen Storm Hanssen, mobil 92883492 
     jorgen@askimspeidergruppe.no 
Gruppeleder:    Hildegunn Raknerud, mobil 95014274 
     gruppeleder@askimspeidergruppe.no 

 

Webside: www.askimspeidegruppe.no  Instagram:  @askimspeidergruppe 
Facebook: www.facebook.com/groups/askimspeidergruppe (intern gruppe—skriv navn på din speider for å bli med) 

Dato Dag Tid Møte Sted 
31/08 onsdag 18:00-20:00 Prøve-på møte (kniv/øks/sag) Speiderhuset 
07/09 onsdag 18:00-20:00 Prøve-på møte (bål og primitiv mat) Speiderhuset 

14/09 onsdag 18:00-20:00 
Prøve-på møte (rundløype med forskjellige oppgaver) +  
foreldremøte 

Speiderhuset 

21/09 onsdag 18:00-20:00 Orientering - oppmøte på scenen i Askim folkepark 18:00 Folkeparken 
28/09 onsdag 18:00-20:00 Pakke sekk og turutstyr Speiderhuset 

03/10-07/10 mandag-fredag   HØSTFERIE   
08/10-09/10 lørdag-søndag 09:00-14:00 Småspeiderdag og overnatting på Romsåsen Romsåsen 

12/10 onsdag 18:00-20:00 1.hjelp Speiderhuset 
19/10 onsdag 18:00-20:00 Naturkunnskap Speiderhuset 
26/10 onsdag 18:00-20:00 Knuter og surringer Speiderhuset 
02/11 onsdag 18:00-20:00 Mat på tur Speiderhuset 
06/11 søndag 10:00-15:00 Dagstur og speidings historie Elghytta 
09/11 onsdag   FRI ETTER SØNDAGSTUR   
16/11 onsdag 18:00-20:00 Mobbefri Speiderhuset 
23/11 onsdag 18:00-20:00 Skuespill Speiderhuset 

26/11-27/11 lørdag-søndag 09:00-12:00 Juletur med hele gruppa til Einarbu Einarbu 
27/11 søndag 15:00-18:00 Julespill i Askim - foreldre og barn Askim kirke 
30/11 onsdag   FRI ETTER OVERNATTINGSTUR   
07/12 onsdag 18:00-20:00 Julepynt og dekorasjon av speiderhuset Speiderhuset 

10/12-11/12 lørdag-søndag 10:00-12:00 Juleavslutning med overnatting ? 
04/01 onsdag 18:00-20:00 Første møte 2023 Speiderhuset 



Økonomisk støtte og rabatter – til glede for deg og speidergruppen i ditt hjerte! 

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

bedrifter som har ordninger som gir kjærkomne 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: 

Hos kommisjonæren 

Mobilspill 

Norsk Tipping sine nettsider 

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.  

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/  

Si ifra at du er medlem når du sender bookingforespørsel!  

Rabatten gjelder kun hvis medlemmet er med på arrangementet. 

Spond cashback 

Registrer ditt bankkort i SPOND-appen så får Askim Speidergruppe 2-5% av beløpet tilbake når du bruker kortet hos Euro-

pris, Peppes Pizza, Christiania Glasmagasin eller Bjørklund. Koster deg selvfølgelig ikke noe! 

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 speiderle-

der, 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 Frivil-

lighetssentral. 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! 

https://www.norsk-tipping.no/grasrotandelen#search=983946550
https://www.flugger.no/finn-butikk/12043
https://eventpartnernorge.no/
http://www.askimspeidergruppe.no/utleie/

