
 

 

 

 

 

          Askim 26/7 2017 

Kjære speidere, ledere og foresatte til medlemmer i Askim Speidergruppe 

 

Vi har snart tilbakelagt 100 år med speidereventyr i Askim kommune. Mange tusen barn og 

ungdommer har vært speidere og jeg er sikker på at vi sammen har skapt minner for livet. Vi i Askim 

Speidergruppe ønsker å markere 100 år med eventyrlig speiding helgen 25.-27. august og håper 

selvfølgelig at også du blir med. 

Michael Zetterlund, gruppeleder 

 

Foreldrehjelp 

Vi trenger mest mulig hjelp fra dere som er foreldre til småspeidere, troppsspeidere og rovere i 

gruppa vår. Dugnadshjelpen er spredt på tre forskjellige dager og mange forskjellige oppgaver så vi 

håper du finner tid til å hjelpe minst en gang. Alle dugnader er på speiderhuset hvis du ikke får 

melding om annet oppmøtested. 

Lørdag 19/8 klokken 10-16:00 

«Klassisk» dugnad på speiderhuset. Vi kan friste med oppgaver som luking, feiing, plante 

blomster, fikse flaggstang, pusse vinduer, vaske inne, kantklipping og en god del annet. 

Torsdag 24/8 klokken 18-21:00 

 Rigging av uteområde, sette opp telt, fortsettelse på lørdagsdugnaden (hvis nødvendig) 

Lørdag 26/8 klokken 10-16:00 

 Hjelp med å bemanne aktiviteter på torget, matlaging, forberedelser til jubileumsmiddagen 

Lørdag 26/8 klokken 16-21:00 

 Hjelp med matlaging, servering, rydding 

Påmelding via https://goo.gl/Eutmdx  

 

Inviter en speidervenn 

Det er mange som har vært medlemmer eller venner av speidergruppene i Askim. Vi håper så mange 

som mulig ønsker å bli med på jubileumsmiddagen, men vi trenger din hjelp til å invitere dem. Gå inn 

på https://goo.gl/8JqGKs eller via www.eventyrligspeiding.net og tips oss om andre vi skal sende en 

personlig invitasjon til.  Ikke vent for lenge – endelig påmeldingsfrist er 15/8! 

 

  

https://goo.gl/Eutmdx
https://goo.gl/8JqGKs
http://www.eventyrligspeiding.net/


Jubileumsleir  

Vi håper så å si alle tropps- og roverspeidere i Askim blir med på vårt jubileumsleir. Du har sjansen til 

å bli med på noe historisk som du sikkert kommer til å huske i lang tid fremover – et sjeldent 

speiderminne! 

Vi bruker fredagskvelden til å forberede oss, spise god mat og komme i speiderform etter 

sommeroppholdet. Ta med et «speiderminne» (må være i størrelse XS – extra small – slik at det får 

plass) som du kan legge i vår tidskapsel, skriv ned ditt speiderminne, lag noen spennende surringer 

for å sette særpreg på uteområdet mm. 

Vi sover selvfølgelig ute i telt eller gapahuk, så husk å ta med godt tøy, sovepose og alt annet du 

trenger for en overnattingstur. På lørdagen bruker vi speiderskjorte (for de som har) når vi stiller til 

fest. 

Alle som blir med på jubileumsleir slipper å betale for jubileumsmiddagen. Det er vår måte å takke 

for hjelpen! 

Oppmøte fredag 25/8 klokken 18:00. Ferdig søndag ca. klokken 14:00 

Påmelding via www.eventyrligspeiding.net  

 

Jubileumsmiddag 

Alle er selvfølgelig hjertelig velkommen på jubileumsmiddagen lørdag 26/8 uansett om du er 

påmeldt dugnader, jubileumsleir eller andre aktiviteter. Vi ser gjerne at småspeidere, foreldre og 

andre venner av Askim Speidergruppe blir med på jubileumsmiddagen. Vi kan tilby alt fra helstekt 

gris til gamle speiderminner og selvfølgelig gave til alle gjester! Lørdag klokken 16-22:00 

Påmelding via www.eventyrligspeiding.net  

 

Del dine speiderminner 

Har du bilder eller film fra din tid som speider i Askim Speidergruppe? En gammel speiderdrakt du 

kan tenke deg å låne ut, en gammel loggbok eller helt andre speiderminner som du har lyst å dele?? 

Send en mail til trinezetterlund@gmail.com som er ansvarlig for minneboka vår. Den går i trykk om 

noen uker, så det er fortsatt litt tid igjen! 

 

Oppdatert informasjon 

Vi har laget en egen webside for å dele all informasjon om jubileet. Følg med på 

www.eventyrligspeiding.net for mer informasjon og siste nytt. Her finner du også linker for 

påmelding. 

http://www.eventyrligspeiding.net/
http://www.eventyrligspeiding.net/
mailto:trinezetterlund@gmail.com
http://www.eventyrligspeiding.net/

