
1. Lone Speidergruppe
Terminliste for flokken vår 2023

Januar

12 – Oppstartsmøte Espeland Fangeleir (Moldamyrane 81) LEK:

19 – Tur Osen, foresatte er hjertelig velkomne med 🙂 Amund

26 – Tur/aking (avhengig av vær) Lone skule Andrea

Februar

02 – Tur + Bål Oppmøte ved Unneland barnehage Andreas

Vi går opp i lien til bålplassen, koser oss og går ned igjen

09 – Akedag (hvis forhold til det) Betania

Ta med samme som på en vanlig akedag med skolen, hvis det ikke er vær til å
ake så blir det ikke møte siden det er skøyter på lørdag.

Lørdag 11 – Skøyter Slåtthaug isbane Chrisander

Oppmøte kl.12 på Slåtthaug – ta med niste, noe å drikke og gjerne familien
☺ Vi holder på til kl.14, så kan man velge å være der med familie, eller dra
hjem. Lederne drar kl.14, foresatte som ikke er med må hente speiderne sine
til det.

16 – Førstehjelp Grendahuset i Osen Eirik

23 – Livline og knuter Fangeleiren Emilie

Mars

02 – Vinterferie Ikke speider

09 – Matlaging på bål Barnehagen Unneland Klara

16 – Påskeverksted Grendahuset i Osen Nora

Ta med følgende: en liten, tom hermetikkboks (f.eks mais, ananas, tomatpuré,
evt. små glass), og melkekartong til å plante karse i. Resten ordner lederne.

23 – Pakkedag Fangeleiren Leon

24-26 – Overnattingstur Mer info kommer Mathilde

30 – Tur til masten Fangeleiren Oda
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April

06 – Påske Ikke speider

13 – Spikkemøte Barnehagen i Londalen Sander

20 – Symøte Grendahuset i Osen Tara

27 – Batikkfarging Grendahuset i Osen Thea Sofie

Mai

04 – Forberedelser til VM i speiding Espeland Fangeleir

Søndag 07 – VM i speiding Se egen turlapp

11 – Gårdsbesøk Mer info kommer Tilde

16 – Øve på flaggheis til 17. Mai Lone skule, kort møte Øystein

17 – Grunnlovsfeiring Lone skule

Vi skal ha flaggheis, gå i 17.mai toget, og ha fiskedam, mer info kommer

18 – Kristi Himmelfartsdag Ikke speider

25 – Kano Lone Camping Vanessa

Oppmøte senest 17.50 ved resepsjonen. Ha med redningsvest, og hvis
småspeiderne skal bade må de ha med varme bytteklær og håndkle.

Juni

01 – Pakkemøte Lone skule Ulrikke

Vi skal gå gjennom sekken, og øve på å gå med de på tur

03-04 – Overnatting ute Mer info kommer William

08 –  Kano Lone Camping

Oppmøte senest 17.50 ved resepsjonen. Ha med redningsvest, og hvis
småspeiderne skal bade må de ha med varme bytteklær og håndkle.

15 – Gruppeavslutning Mer info kommer

Ta med grillmat, noe å drikke og noe godt å dele med resten ☺
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Info om skøyter på Slåtthaug 11.februar
Vi inviterer småspeiderne med på en skøytedag på Slåtthaug kunstisbane. Foreldre og søsken er velkomne
til å bli med. Vi møtes ved inngangen kl 12, og er der så lenge vi vil. Inngang og eventuelt leie av skøyter
må betales selv, og alle må bruke hjelm. Ta gjerne med varm/kald drikke og litt mat.

Generell informasjon
Ved oppmøte med Grendahuset i Osen: Det er et rødt hus på vei opp til Osen, i gullfjellsvegen, og ligger
ved siden av en grønn garasje, like etter husnr.351. Vi er både inne og ute, i området når vi er der.

Ved oppmøte i fangeleiren (Moldamyrane 81): Vi holder oss for det meste i den nedre delen av leiren, men
ber foreldre om å ikke kjøre ned dit, for at ikke det skal kjøre biler der speiderne leker/vi samles. Slipp
heller speiderne av på parkeringsplassen/grusplassen inne i området, og vent der på speiderne når vi har
avslutning.

Speiderne møter alltid i/med:
- speiderskjerf (og speiderskjorte om de har),
- klær etter været(vi er alltid ute på møtene),
- speiderkniv,
- en liten sekk med vann, sitteunderlag, hodelykt (og gjerne en ekstra genser/hansker når det er

kaldt),
- refleksvest når det er mørkt.
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Møtene varer fra 18.00 til 19.30 med mindre annet er oppgitt. Møt presis, og gi beskjed til flokkleder ved
forsinkelser. Når vi skal på kano/tur har vi ikke tid til å vente på at det kanskje kommer noen flere som
ikke har gitt beskjed. Det blir bare sendt ut SMS i forkant av møter dersom det er endringer, ellers følger
vi terminlisten. Turlapper sendes på mail, og med speiderne etter møte senest 3 uker før tur.

Vi trenger ofte flere hender på møtene, hvis du som foresatt ønsker å være med er det bare å ta kontakt
med flokkleder Kristine, vi setter stor pris på hjelp!

Spørsmål rettes til flokkleder Kristine Mæland, på mail flokk@lonespeidergruppe.no eller på mobil 474
43 182.

Lekmerke:
I løpet av våren skal alle speiderne få lede sin egen lek, og for at vi skal ha orden og tid til alle, har vi laget
en fordeling av alle speiderne hvor de får hver sin dag. Sjekk fordelingen under, hvis dere vet at dere ikke
kommer på deres dato, så er det bare å bytte dag med en annen speider, gi gjerne beskjed om dette til
Kristine. Speiderne får velge lek selv, det skal være en lek de kan lede de andre småspeiderne i, og helst
delta i selv. Leken burde være enkel, og om det trengs ekstra utstyr: ta med selv, eller spør Kristine på
forhånd om speideren har det aktuelle utstyret. Snakk med deres speider om de har noen tanker om
hvilken lek de vil lede i forkant av deres møte.

Dato Speider Dato Speider

19.jan. Amund 30.mar. Oda

26.jan. Andrea 13.april Sander

2.feb. Andreas 20.april Tara

11.feb. Chrisander 27.april Thea Sofie

16.feb. Eirik 11.mai Tilde

23.feb. Emilie 16.mai Øystein

9.mar. Klara 25.mai Vanessa

16.mar. Leon 1. juni Ulrikke

18.-19.mars Mathilde 3.-4.juni William

23.mar. Nora 8.juni Ekstra dag

17. mai:
Vi har flaggheis, plass fremst i toget og to aktivitetsboder (fiskedam og bokskast) på 17.mai. Vi trenger
foresatte til å styre fiskedammen, og det kommer en fordeling av foresatte der når det nærmer seg.

4

mailto:flokk@lonespeidergruppe.no


1. Lone Speidergruppe
Terminliste for flokken vår 2023

Småspeidernes turregler:

1. En småspeider går aldri alene på tur
2. En småspeider vet hvordan han/hun skal kle seg på tur
3. En småspeider har alltid på seg refleks når det er mørkt
4. En småspeider tar søppelet med seg til nærmeste søppelbøtte
5. En småspeider lytter til hva lederen sier 
6. En småspeider passer på at den som går sist har det bra
7. Småspeidere passer på hverandre!

Speidernes knivregler:

● Ikke lek med kniven.
● Når kniven ikke skal brukes skal den være i sliren.
● Når vi spikker skal vi sitte støtt (når du blir flink kan du stå oppreist, men du skal aldri gå og

spikke samtidig).
● Spikk aldri mot deg selv eller mot andre.
● Når du skal gi kniven til noen andre må du gi den fra deg på riktig måte: Den som gir, holder i

bladet på den siden som ikke er skarp, slik at den som tar imot kan ta skaftet.

Merker vi jobber med i vår:
Bålmerket: https://speiding.no/speiderprogram/speiderbasen/bal-0
Knivmerket: https://speiding.no/speiderprogram/speiderbasen/kniv
Lekemerket: https://speiding.no/speiderprogram/speiderbasen/lek-0

MERK: Dette merket innebærer at speiderne har ansvar for en lek i løpet av våren
Knutemerket: https://speiding.no/speiderprogram/speiderbasen/knuter-flokk
Førstehjelpsmerket: https://speiding.no/speiderprogramspeiderbasen/forstehjelp
Baker https://speiding.no/speiderprogram/speiderbasen/baker-1

Utfordringen: Utfordringen - småspeider (speiding.no) MERK: individuell som de gjør hjemme, fyll ut
egen lapp og ta med til Kristine.

Vi fortsetter nå i vår på de merkene vi begynte med i høst!
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UTFORDRINGEN

I begynnelsen av hvert semester ønsker vi at alle speidere skal gi seg selv en
personlig utfordring. Det er viktig at denne utfordringen er tilpasset speidernes
modenhetsnivå, og at den er valgt av den enkelte speider selv, sammen med
deres foresatte. Her er veiledning viktig. For en småspeider kan en slik utfordring
være: "Jeg skal lære å svømme før sommerferien", eller “Jeg skal lære å lage en
matrett, og kunne lage den helt alene før jul”.

Hvorfor skal vi ta dette merket?

Speiding handler om utvikling av selvstendige og ansvarsbevisste mennesker. Å
sette, jobbe mot og nå et personlig mål er virkelig utviklende.

Navn ..............................................................................................

Dato: .......................

Alder: ......................

Min personlige utfordring for våren 2023 er:

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

Godkjent av flokkleder:

Sted................................... Dato................................................

FYLL INN DET OVER STREKEN OG VIS/SEND BILDE TIL KRISTINE :)
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