
SANDSLI  

SPEIDERGRUPPE 

 
Har du lyst til å begynne på speideren? 

 
På tirsdag den 10. mars skal Sandsli speidergruppe ha kick-off møte for nye speidere 
som går i første og andre klasse. (For eldre speidere er det dessverre venteliste, men 
vi vil ta inn nye medlemmer til høsten.) 
 
Her kan du prøve ulike speideraktiviteter, som livlinekasting, knyte knuter, førstehjelp 
og å steke pinnebrød på bål.  
 
Hvis du har lyst til å prøve, så møt opp ved Skranesvingen barnehage (Pandus) i 
Skraneveien klokken 18:00 tirsdag den 10. mars. 
 
Vi skal drive speiding ute i skogen hele året. Blant annet skal vi brenne bål, steike 
pinnebrød, koke mat på stormkjøkken, dra på overnattingstur, padle kano og mye 
annet. I tillegg skal vi lære masse nyttige ting. Dette kommer til å bli både spennende 
og gøy. 
 
Første- og andre-klassinger begynner i beverkolonien. Her skal foreldre og barn 
være sammen på speidermøtene. 
 
Tredje og fjerde klasse går i småspeiderflokken. Her venter vi at foreldrene blir med 
av og til.  
 
Femte klasse og oppover går i troppen. Det er noe tynt med ledere i troppen, så vi 
håper at noen foreldre vil bli med som ledere sammen med sine barn. 
 
Mens barna prøver seg på speider-aktiviteter, har vi et lite informasjonsmøte for de 
voksne. 
 
Nå i mars tar vi inn nye speidere i bever-kolonien. I flokken og troppen er det 
dessverre venteliste for  nye speidere. 
 
Se www.sandslispeiderne.no for mer info. 
 
Hilsen oss i Sandsli speidergruppe 

http://www.sandslispeiderne.no/


             
 
 
Litt om Sandslispeiding: 
  
- Sandsli speidergruppe ble startet høsten 2008 
- Vi er medlem av Norges Speiderforbund. 
- Vi har speidermøter hver tirsdag fra 18 til 19:30. 
- Vi har de fleste møtene ute i skogen ved Skraneveien. 
- Det koster ca 800,- i året å være med i speideren. 
- Vi drar på tur eller deltar på et arrangement ca en gang i måneden. 
- Vi har etter hvert greit med utstyr til leir og turer 
- Vi har ca 60 medlemmer . 
- I 2013 var vi ca 20 speidere og ledere på Landsleir i Stavanger sammen med 
10000 andre speidere… det var ganske imponerende.   
- Sommeren 2015 skal vi på kretsleir sammen med ca 1000 andre speidere. 

 
Litt om opplegget rundt Beverkolonien. 
 
Speiderne fra første og andre klasse blir delt inn i grupper på ca fire til 
seks. Hver gruppe har sin voksne leder. I tillegg tenker vi at alle 
speiderne skal ha med en av foreldrene på speidermøtene. 
Speidermøtene blir hver tirsdag fra klokken 18:00 til klokken 19:30. 
 
Tre erfarne speidere er leder av beverkolonien.  
Foreldredeltagelse er en betingelse for at vi skal drive en Beverkoloni, og 
etter hvert er det planen at noen av foreldrene skal bli engasjert som 
lederassistenter. Hva Beverkolonien skal gjøre på speidermøtene er 
allerede klart og forberedt for hele året, slik at de voksne lederne egentlig 
bare skal gjennomføre speidermøtene. Eventuelle overnattingsturer blir 
bare korte turer fra lørdag til søndag. Her kan de som driver 
Beverkolonien være kreative og komme med ”lure” speiderturer som 
fenger. 
 
 
Spørsmål? Ring gruppeleder (Eivind Skjæveland) på tlf 90917179 eller 
send mail til gruppeleder@sandslispeiderne.no   

mailto:gruppeleder@sandslispeiderne.no

