
Speideren fremover – infoskriv 16. april
Ingen fysiske møter eller turer før til høsten. 

Grunnet nye retningslinjer vil vi ikke kunne ha fysiske speidermøter eller turer

før etter 15. juni. Dette synes vi er veldig dumt, men vi vil fortsette å prøve å

aktivisere speiderne hjemme. Håpet er at vi til høsten kan begynne å ha

fysiske møter og turer igjen. 

Digitale møter 

Grunnet at vi ikke kan ha fysiske møter vil vi tilby digitale møter patruljevis. Disse vil foregå 

på Skype. Under er linker til ulike gruppechatter på Skype. Har man en skypekonto er dette 

den beste måten å samtale på, men det trengs ikke. Man kan også bruke linken uten å ha 

lastet ned Skype da kommer man rett inn på nettleseren. Vi håper alle vil

prøve å delta på disse digitale møtene og det hadde vært flott om dere gir

beskjed hvis dere ikke kan delta på de ulike møtene slik at peffene vet

hvem som kommer og ikke. Man trenger ikke webkamera, selv om det gjør

opplevelsen litt bedre. Peffene vil ha tilgang på webkamera og kan da vise

og illustrere ulike ting som trengs. Alle patruljene vil ha fokus på ett eller flere merker som de

har fokus på, på møtene. Holder speideren på med å ta egne merker kan det gis beskjed om

og det kan kanskje gjøres i helhet med patruljen. 

Møtedatoer og tider for digitale møter. 

Trykk på patruljen din sin link og bli med på møte i tidsrommet. Linken kan brukes flere 

ganger og kan kobles til via Skype eller nettleser. Husk å bruke speiderskjerfet. 

Laksene – Mari, tlf. 97888979 – https://join.skype.com/gHL2cRQQZJAk 

Bjørnhjørning – Martin, tlf. 94893903 – https://join.skype.com/oZ7NORX5L8IS 

Måke – Olivia, tlf. 46613928 –  https://join.skype.com/fNgohJCV9YdO 

Mygg – Randi, tlf. 48122235 –  https://join.skype.com/h0LU1GD2XniH 

Stifinnerne – Får beskjed av Jostein om planene fremover.

Onsdag 22. april – 18:00-19:30 

Onsdag 29. april – 18:00-19:30

Onsdag 6. mai – 18:00-19:30

Onsdag 13. mai – 18:00-19:30

Onsdag 20. mai – 18:00-19:30 

https://join.skype.com/gHL2cRQQZJAk
https://join.skype.com/h0LU1GD2XniH
https://join.skype.com/fNgohJCV9YdO
https://join.skype.com/oZ7NORX5L8IS


Turer

Vi kan desverre ikke arrangere overnattingsturer så lenge vi må

holde 2 meter mellom hverandre. Men vi håper å arrangere turer

igjen fra høsten. Vi oppmuntrer i midlertidig at speiderene tar

soveposen fatt og sover ute. Håper også flere tar dagsturer ute

og for eksempel lager noe mat ute. Alle overnattinger ute vil telle

med i turspeiderdiplomet som blir delt ut hvert år til de tre

flinkeste peffene/roverne og vandrerne som har hatt flest overnattinger inne og ute. Sover du

ute, ta et bilde og send til en av oss ledere når og hvor du sov ute, så blir de med i 

turspeiderdiplom opptellingen. Har noen hengekøye er det mange flotte turområdet over hele

Laksevåg med trær og utsikt eller lunt inni en skog der man kan sove ute en natt, eller henge

opp på dagen og lese en bok. Lerkeskogen, Krohnegården, Kvarven, Kanadaskogen og 

Lyreneset er flere steder som man kan sove i hengekøye eller lage seg en gapahuk. 

Låne utstyr

Gruppen har forskjellig utstyr som kan lånes ut. Trenger du noe til et merke du holder på 

med eller skal på overnattingstur så ta kontakt. Vi har f.eks. knutetau, stokker, forskjellig 

førstehjelpsutstyr, stormkjøkken og gapahuker. Men vi må begrense dette en del slik at vi 

ikke låner ut utstyr som andre har brukt og kan ha smitte. Ta kontakt hvis dere lurer på noe 

eller trenger hjelp.  

Vi kan finne frem ting speiderne trenger til møter eller for å ta et merke selv. Kan avtales tid 

å hente / levere eller puttes i postkasse rett utenfor døren på speiderhuset. 

Quiz nr 4

Vedlagt ligger en ny quiz med svarfrist 30. april. Denne quizen, svar på tidligere quiz og 

hvem som har vunnet legger vi ut på hjemmesiden vår.  

Speiderhåndboka

Forbundet har en flott håndbok på 490 sider som inneholder det meste en

trenger å vite som speider. Det er nå en ny utgave på gang og den gamle

som er ca 10 år gammel blir solgt ut med nedsatt pris. Men innholdet

bortsett fra noen ting om program er like aktuelt. 

Se her speiderhåndboka. Vi kan bestille inn felles og tar da 200,- pr. bok

(ord. 340,-) og gruppen betaler frakten slik at alle slipper frakt hver for

seg. Vi må da ha en tilbakemelding innen 23. april. Må også betales helst

på vipps til Jostein eller Astrid innen denne dagen. 

https://www.speiderbutikken.no/speiderhandboka.html
https://laksevaag.kmspeider.no/kalender/quiz-nr-3-tidligere-quiz-og-svar-article14813-1806.html


Aktivitetsm  erker 

Det er muligheter for hver enkelt speider å ta aktivitetsmerker selv. Her kan

man velge fritt fra Aktivitetsbanken på kmspeider.no. Her kan man velge

«aktivitetsmerke» og «alder» og bla gjennom de ulike merkene. 

Har dere tatt merker og ikke alt gitt oss beskjed så gi oss ledere en lyd slik at

vi kan bestille inn merkene. Påskemerket håper vi flere har tatt. Vi må ha en

tilbakemelding på merker innen 23. april da vi sender en bestilling. Vi tar en ny bestilling i 

slutten av mai. 

Vi blir 96 år – hipp, hipp, hurra!

Laksevåg KFUK-KFUM-speidere ble stiftet i 1924 og har bursdag 23. april på det som er St. 

Georgsdagen. I den anledning oppmuntrer vi alle til å bake kake eller noe annet godt til 

onsdagsmøte 22. april så kan dere patruljevis feire bursdagen til gruppen sammen. 

Det kommer litt egen info om gruppens historie. 

St. Georgsdagen 23. april

23. april markeres St. Georgsdagen sammen med millioner av andre

speidere over hele verden. I år blir det på en litt annen måte enn hva vi

er vant til. Hva med å lese deg opp på historien til St. Georg igjen, hva

var det med denne dragen, ridderen og prinsessen? Mer info og

aktiviteter om St. Georg finner dere her: St. Georg på kmspeider.no Det

finnes egne merker knyttet til denne dagen. 

Norges største speidertur og speiderskjerfdagen

Vi håper du blir med på Norges største speidertur natt til 23. april. Sett opp telt i hagen eller i 

stua, eller et annet sted, heng opp hengekøya på balkongen, eller slå deg ned på en 

madrass under spisebordet. Bruk fantasien og lag det koselig, det er mange muligheter!

Bli med på speiderskjerfdagen! Når du står opp torsdag 23. april, ta på deg speiderskjerfet 

ditt og gå med det hele dagen, enten du er hjemme eller ute. Du kan være skikkelig stolt av 

å være med i verdens største og beste barne- og ungdomsbevegelse! 

Hjemmesiden vår

All informasjon vi sender ut legger vi også på hjemmesiden vår. 

Håper alle er friske og  har det bra og at vi snart kan samle alle speiderne våre igjen på 

onsdagsmøter og turer. 

Speiderhilsen Lederne

Astrid – asii-97@hotmail.com – tlf. 95140486

Jostein – josttrae@online.no – tlf. 97109919

mailto:josttrae@online.no
mailto:asii-97@hotmail.com
https://laksevaag.kmspeider.no/
https://kmspeider.no/aktivitetsbanken/category988.html#filter[body]=St%20georg%7Coffset=0%7CsortOrder=
https://kmspeider.no/speiderprogram/category811.html

