Dette er speideren på Langhus

VELKOMMEN TIL

Langhus speidergruppe er en gruppe på ca 80 medlemmer.
De ukentlige speidermøtene foregår på speiderhuset ved Langhus skole.
Vi har aktiviteter for alle alderstrinn (6-25 år), men i år har vi spesielt god
kapasitet i 5.-7. klasse.
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Vi synes speideren har så mye å bidra med som fritidsaktivitet
at flere bør få mulighet til å oppleve fellesskapet vårt!
Foto: Daniel H. Widnes

Vi har møte hver uke, og av og til dags- og overnattingsturer i helgene, og vi har det gøy
året rundt. På Langhus driver vi med mye forskjellig, som kanopadling, leker, musikk,
førstehjelp, naturutforsking, orientering, filmlaging og bål. Om sommeren er vi alltid en
uke på leir, kanskje til og med en landsleir eller en leir i et annet land!

åpent speidermøte!

Derfor inviterer vi elever i 5.–7. klasse til Langhus speiderhus (Bøhlerveien 6) mandag
21. september fra kl. 18.30 til 20. Det blir mulig å prøve seg på typiske speideraktiviteter for barna, og de foreldrene som er med, vil få vite litt mer om hva vi har å tilby.

Speiding er...
«opplevelser»

Carl-Frederic (21 år)

HVEM: 5.-7. klasse (eventuelt med foreldre)
HVOR: Bøhlerveien 6

«å ha det gøy med
venner ute i naturen»
Hanna Maria (12 år)

NÅR: Mandag 21. sep, kl. 18.30-20
«trening i selvstendighet
Noe av det aller beste
er vennskapet du opplever i speideren. Her
trenger du ikke å være
redd for å ikke være
god nok, fordi hos oss

og ansvar gjennom lek»

OBS! Husk klær som passer til uteaktiviteter!
Bjarne (leder)

å bidra på sin måte og
sammen med andre.
Du vil fort føle deg som
en del av ”gjengen”!

Dette er speiding

langhus.speiding.no

Som speider er du fra 11-årsalderen medlem av en patrulje, som består av ca. 4–8 jevnaldrende mellom 11 og 16 år. Sammen planlegger dere egne aktiviteter og turer og lærer
av egne erfaringer. Dere finner ut hva dere er interessert i og vil lære mer om. Dere får
mulighet til å dra på overnattingstur helt uten voksne og være ute året rundt. Flinke og
engasjerte speiderledere veileder og hjelper dere med å planlegge og gjennomføre aktiviteter, prosjekter og eventyr dere legger ut på.

Foto: Daniel H. Widnes

Bli med på speidereventyr!

Speiding er...

Norges speiderforbund er en barne- og ungdomsorganisasjon med cirka 18 500 medlem«opplevelser»
mer. Medlemmene er organisert i rundt 400 lokale speidergrupper. Speideren startet i
Carl-Frederic
England for over 100 år siden. I dag er det over 50 millioner speidere i verden
fordelt på (21 år)
mer enn 200 land. Dette gjør oss til verdens største organisasjon for barn og ungdom, og
«å ha det gøy med
til verdens største vennegjeng. Og den viktigste grunnen til det er enkel - speiding er gøy!
venner ute i naturen»
				

For foreldre
Aktivitetene for speidere fra 5. klasse og oppover foregår både i faste, små grupper
(patruljer) og i hele troppen. Speiderne veksler mellom å løse oppgaver og ha det gøy
sammen med jevnaldrende, uten eldre ledere til stede, og å gjøre ting sammen med flere og med god veiledning fra en eller flere speiderledere. Med økende alder og erfaring,
får speiderne passe store utfordringer de kan løse og lære mer av. Slik vokser selvtilliten
og tryggheten på egne evner, samtidig som evnen til å samarbeide med andre og ta
ansvar for seg selv og andre utvikles. De eldste speiderne i troppen får ofte ekstra ansvar
og muligheter til å utvikle seg gjennom å være patruljeførere og assistenter. De leder
patruljen, som sammen planlegger og gjennomfører aktiviteter og turer.
Som speider får man mye og variert erfaring med hvordan man planlegger og gjennomfører et prosjekt. Slik får speidere trening i å ta ansvar for seg selv og andre, samarbeid
og trygg ferdsel i naturen. Trening i å mestre ulike situasjoner, for eksempel teoretisk og
praktisk opplæring i det å yte førstehjelp, er en viktig del av speideren. Skader noen seg
på en speidertur, er de i gode hender!
Vi håper selvfølgelig at du som forelder finner glede i, og ønsker, å bidra! Du kan være
med og bidra på ulike måter og i ulik grad. Mange ganger trenger vi hjelp til transport
i forbindelse med turer og leirer. Vi har noen få, faste dugnader for å skaffe penger til
driften av speidergruppa eller i forbindelse med vedlikehold av vårt flotte speiderhus.
Foreldre er velkomne som ledere (aktiviteter på speidermøter) eller til rene administrative eller organisatoriske verv i gruppa. Alle nye ressurspersoner får tilbud om å delta i
speiderens gode og varierte ledertrening.

Hanna Maria (12 år)
For mer informasjon om speideren, se blispeider.no
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