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SAMMENDRAG ÅRSMELDING 2020 

Her følger et sammendrag av årsmelding. Full årsmelding følger på side 5 
 
Speideråret 2020 har svært et annerledes speiderår på grunn av koronapandemien. Speidergruppa har lykkes i 
å opprettholde et godt speidertilbud for våre medlemmer gjennom hele året. Korona-året ser ikke ut til å ha 
påvirket hverken økonomien eller medlemstallet negativt. 
 
Lederstaben har vært stabil gjennom 2020, med 13-14 aktive ledere (inkludert en rover). Gruppa har fått 
tilskudd av 1 ny leder i løpet av 2020. Ledergruppa møtes ca en gang i måneden, og i 2020 ble det gjennomført 
9 ledermøter, hvorav 3 digitale. 
 
Tillitsvalgte 2020: 
Gruppeleder: Tone Falkenhaug 
Styremedlemmer: Kristin Uleberg, Tor Nordanger, Steffi Kiedaisch, Michael Danielsen, 
Ingebjørg Borgemyr, Glenn Pettersen, Tone Falkenhaug (styreleder) 
Kasserer: Ingebjørg Borgemyr 
Revisor: Lars Gunnar Nag 
 
Enheter: I 2020 har speidergruppa hatt ukentlige møter for 6 enheter: 

Bever, 1.-2. klasse: 15-23 medlemmer 
Småspeider, 3.-4. klasse: 20-23 medlemmer 
Stifinner 5.-7. klasse: 23-34 medlemmer  
Vandrer 8.-10. klasse: 12-19 medlemmer 
Rover, videregående: 6-13 medlemmer 

I 2020 ble det ikke praktisert felles troppsmøter for stifinnere og vandrere. Høsten 2020 ble stifinnerne delt i to 
faste aldersgrupper med egne møter. 
 
Medlemstall: Det har vært en oppgang i medlemstallet i 2020 i forhold til året før: fra 103 betalende 
medlemmer i 2019, til 110 betalende medlemmer i 2020. I løpet av 2020 har speidergruppa hatt 20 
utmeldinger og 23 innmeldinger. Det største frafallet av medlemmer fant sted i aldersgruppen 10-12 år 
(stifinnere). Pågangen av nye medlemmer har vært størst hos bever og småspeider. I 2020 har ledermangel 
vært hovedgrunnen til begrenset inntak av nye medlemmer. Speidergruppa har hatt ventelister i perioder, 
særlig høsten 2020 da smittevern la begrensninger på gruppestørrelser. 
 
Aktiviteter: Alle enhetene har hatt et høyt aktivitetsnivå gjennom hele året, til tross for flere avlyste fysiske 
møter. Da samfunnet stengte ned 13. mars ble samtlige av speidergruppas fysiske møter og aktiviteter avlyst 
og erstattet med «hjemmespeiding» i perioden 13. mars til 14. april. Også i november 2020 måtte enkelte 
speidermøter avlyses. I løpet av 2020 ble 10 av gruppas fellesaktiviteter ble avlyst, mens 5 fellesaktiviteter ble 
gjennomført: 

• 24. februar: Tenkedagen. 

• 11. februar: Årsmøte/Gruppeting,  

• 21.-23. februar: Hyttetur til Solhøgda Leirsted (Øynaheia). 

• 10. november: Gruppeting 

• Juleneksalg november 2020 
 
Følgende planlagte arrangement ble avlyst på grunn av koronapandemien i 2020: 

• Feiring av St. Georgsdagen (planlagt 19. april) 

• Patruljeførerkurs (Kretsarrangement): 9.-10. mai 

• SMUL-konkurranse (Kretsarrangement): 9. mai 

• Flaggborg og Borgertog 17. mai 

• Skjærgårdstur (6.-7. juni) 

• SMUL-leir (Kretsarrangement, 12-14. juni) 

• Utenlandsleir i Tyskland hos Bundschuh Pfeddersheim sammen med 30th Warrington (1-9.august) 

• Felles oppstart for alle speidere m foreldre (august). 

• Grøtfest for alle speidere og familier (november). 
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• Fakkeltog og fredslysmesse (29. november). 
 
Friluftsskole i speiderregi: I 2020 ble det gjennomført 1 Friluftsskole i Lillesand. Ved sommerferiens 
Friluftsskole deltok 35 barn. Instruktører var rovere, speiderleder og ungdom fra Lillesand, og 2 rovere fra 2. 
Kristiansand.  

Ledertrening og kurs: 

• 2 ledere gjennomførte ledersamtale i regi av Sørlandet Krets. 

• 1 leder gjennomførte Ledertrening, Trinn 2 på Randøya 7.-9. februar 2020 

• Tone Falkenhaug ble tildelt Norges Speiderforbunds hederstegn ved Kretsting 11. mars 2020. 

• Paul Nørsett ble tildelt 10-årsknappen ved Kretsting 22. oktober 2020. 
 
Gruppeting: Det ble holdt 2 Gruppeting i 2020, inkludert årsmøtet. Referater er tilgjengelig på nettsiden. 

• 11. februar: Årsmøte/Gruppeting,  

• 10. november: Fastsettelse av gruppekontingent for 2020.  
 
Tillitsvalgte krets og forbund: Lillesand speidergruppe har vært aktive i organisasjonen, med tillitsvalgte på 
kretsnivå: 

• Tillitsvalgte i Kretsstyre: Paul Nørsett, visekretsleder Sørlandets Krets.  

• Deltagelse ved Årsmøte i Kretsting 11. mars 2020: 9 delegater fra Lillesand speidergruppe deltok på 
Årsmøte i Kretsting i Sørlandets Krets (digitalt) 

• Deltagelse ved Kretsting 22. oktober 2020 (digitalt). 4 delegater deltok fra Lillesand speidergruppe  

• Speiderforum 9.-11. oktober 2020: Frida Graneng deltok som delegat fra Sørlandet krets. Hun ble 
videre valgt som representant for Speiderforum, til å delta ved Speidertinget. 

• Roverforum: Olav Nag, deltok ved Roverforum som delegat fra Sørlandet krets. 
 
Samarbeid med foreldre: Det ble ikke gjennomført felles foreldremøte i løpet av 2020, men kun mindre møter i 
enhetene. Det ble holdt to møter med foreldregruppa i løpet av 2020: 11. februar og 29. oktober. 
Foreldregruppa hjalp med gjennomføring av Tenkedagen 24. februar, koordinerte hyttevask våren 2020 og 
hjalp med Juleneksalget november 2020, samt ansvar for booking av utleie.  
 
Speiderhytta: I 2020 var hytta utleid i 6 uker og 3 helger. Utleieprisen i 2020 ble økt til 11 000 kr per uke (fra 
9000 kr i 2019). Samlet leieinntekt i 2020 var 77 500 kr, som er høyere enn i fjor. Det ble kun gjennomført 
mindre vedlikehold i år. Den store furua ble tatt ned i oktober etter ønske fra nabo. 
 
Savemyr: Speidergruppa har en god dialog med kommunen om bruken av området, og har fortsatt arbeidet 
med å tilrettelegge området for allmennheten. 
 
Søknader og gaver 
I 2020 fikk speidergruppa tilsagn på 9 søknader tilsvarende et tilskudd på 220 000 kr.  
Følgende søknader ble innvilget: 

• Lillesand sparebank, Forstanderskapet. Til generell drift   50 000 kr. 

• Frifond (Norges Speiderforbund). Til generell drift    25 000 kr. 

• Lillesand kommune, kulturmidler. Til generell drift    30 000 kr.  

• Austagder Fylkeskommune (friluftstiltak 2020). Natursti Moelva   10 000 kr 

• Sparebankstiftelsen SR bank. Natursti Moelva    45 000 kr  

• Sparebanken Sør. Natursti Moelva     15 000 kr 

• Skillingsbanken (Skillingsfondet). SUP-brett mm. Til Friluftsskolen 25 000 kr 

• Sjøfartsdirektoratet. Opplæring sjøvett. Til Friluftsskolen  10 000 kr 

• Austagder Fylkeskommune (friluftstiltak 2020). Til Friluftsskolen  10 000 kr 
 

Gaver (uten søknad) 

• Lillesand sanitetsforening     10 000 kr 

• Private givere (speiding for alle mfl.)    14 800 kr 
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Prosjekter i 2020: I 2020 har speidergruppa hatt to pågående prosjekter 

• Natursti langs Mo-elva: Tilrettelegging av natursti langs Mo-elva med sittebenker og 
informasjonstavler. Utviklingen av naturstien vil fortsette i 2021. 

• «Sjøvett for ungdom, - kunnskap, holdninger og ferdigheter»: Prosjektet er finansiert av 
Gjensidigestiftelsen som et flerårig prosjekt 2018-2020. Prosjektet ledes Lillesand speidergruppe, i 
samarbeid med Lillesand ungdomsskole, friluftskolene i Lillesand og Kristiansand og den maritime 
leirskolen i Skottevik (Lillesand).   
 

Nettsidene: I 2020 gikk speidergruppa over til nye nettsider speiderforbundets nye nettsideløsning: 
https://lillesand.speiding.no . I løpet av 2020 er det lagt ut 53 nyhetssaker på nettsidene. Speidergruppa 
benytter seg også av Facebook-grupper for de ulike enhetene. 
 
Synlighet: Speidergruppa har vært godt synlig i det lokale miljøet gjennom arrangering av  Friluftsskole og 
deltagelse ved julemarked på Brekkestø. I tillegg arrangerte gruppa «Talljakten» og «Bestig 1000 moh» for 
publikum.  Speidergruppa har hatt positive omtaler i lokal media. I løpet av 2020 ble Lillesand Speidergruppe 
omtalt i Lillesandsposten (8 ganger) i Medlemsbladet «Speideren» (1) og på Norges Speiderforbunds nettsider 
(1). 
 
Økonomi: Lillesand speidergruppe har for tiden en betryggende økonomi. Dette skyldes gode tilslag på flere 
søknader, støtte fra Friluftsskolen, samt gaver fra Lillesand Sparebank og Lillesand kommune. Speiderhytta har 
gått med overskudd grunnet god utleiesesong.  I tillegg er momskompensasjon, tippemidler (Grasrotandelen) 
og juleneksalget viktige inntekter for gruppa. På grunn av avlyste arrangementer har forbruket vært lavere i 
2020 enn budsjettert.  
 
Gruppens samlede regnskap for 2020 er gjort opp med et overskudd på i alt 222 902 kr (inkludert 
Friluftsskolen).  Regnskapet er revidert av gruppens valgte revisor. Kopi av fullstendig regnskap kan fremlegges 
ved behov ved henvendelse til gruppens kasserer. 

 

https://lillesand.speiding.no/
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1. Speidergruppa 

Lillesand Speidergruppe tilbyr aktiviteter for beverspeidere (1. – 2. klasse), småspeidere (3. – 4. 

klasse), stifinnere (5.– 7. klasse), vandrere (8.-10. klasse) og rovere (videregående skole). Gruppa 

legger vekt på å ha et bredt aktivitetstilbud i samsvar med NSFs mål, idé og treningsprogram, der 

samfunnsengasjement, livskvalitet, praktisk viten og friluftsliv står sentralt. En viktig ramme for 

arbeidet er friluftsliv, og alle enheter bruker naturen aktivt for møter, turer og leir. 

 

Ledersituasjonen 2020 

Lederstaben har vært stabil gjennom 2020, med 13-14 aktive ledere (inkludert en rover). Gruppa har 

fått tilskudd av 1 ny leder i løpet av 2020. Ledergruppa møtes ca en gang i måneden, og i 2020 ble 

det gjennomført 9 ledermøter, hvorav 3 digitale (referat tilgjengelig på nettsiden). Gruppa har stabile 

ledere med god erfaring. Behovet for å rekruttere nye ledere er imidlertid alltid til stede, særlig i de 

yngste enhetene, bever og småspeider. Det tilstrebes å ha et godt sosialt miljø også blant ledere.  

 

Ledergruppa 2020 

 
Vår 2020 Rolle  Høst 2020 Rolle 

Tone Falkenhaug Gruppeleder, Småspeider  Tone Falkenhaug Gruppeleder  

Michael Danielsen Vandrer  Michael Danielsen Vandrer 

Glenn Petersen Vandrer  Glenn Petersen Vandrer 

Tor Nordanger Vandrer  Tor Nordanger Enhetsleder Vandrer 

Steffi Kiedaisch Vandrer, Enhetsleder Stifinner  Steffi Kiedaisch Enhetsleder Stifinner 

Stian Harring Stifinner, Enhetsleder Vandrer  Stian Harring Vandrer 

Eirik Nordby Friluftsskolen  Eirik Nordby Friluftsskolen 

Ingebjørg Borgemyr Kasserer, Bever  Ingebjørg Borgemyr Kasserer, Bever 

Kurt Arne Thomassen Stifinner  Kurt Arne Thomassen Stifinner 

Grete Attwood Enhetsleder Bever  Grete Attwood Enhetsleder Bever 

Monica Steinsvik Småspeider  Monica Steinsvik Stifinner 

Kristin Uleberg Enhetsleder Småspeider  Kristin Uleberg Stifinner 

Jan Erik Berntsen Småspeider  Jan Erik Berntsen Enhetsleder Småspeider 

Paul Nørsett Kretsstyre (visekretsleder)  Paul Nørsett Kretsstyre (visekretsleder) 

   Synnøve Reinskås Bever 

 
 
Tillitsvalgte 2020: 

- Gruppeleder: Tone Falkenhaug 
- Styremedlemmer: Kristin Uleberg, Tor Nordanger, Steffi Kiedaisch, Michael Danielsen, 

Ingebjørg Borgemyr, Glenn Pettersen, Tone Falkenhaug (styreleder) 
- Kasserer: Ingebjørg Borgemyr 
- Revisor: Lars Gunnar Nag 

 

Gruppeting 

Det ble holdt 2 Gruppeting i 2020, inkludert årsmøtet. Referater er tilgjengelig på nettsiden. 

- 11. februar: Årsmøte/Gruppeting,  
- 10. november: Fastsettelse av gruppekontingent for 2020. Evaluering av speidergruppas 

strategiske plan. 
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Tillitsvalgte krets og forbund 

Lillesand speidergruppe har vært aktive i organisasjonen, med tillitsvalgte på krets og forbundsnivå, 

• Tillitsvalgte i Kretsstyre: Paul Nørsett, visekretsleder Sørlandets Krets.  

• Deltagelse ved Årsmøte i Kretsting 11. mars 2020: 9 delegater fra Lillesand speidergruppe 
deltok på Årsmøte i Kretsting i Sørlandets Krets (digitalt) 

• Deltagelse ved Kretsting 22. oktober 2020 (digitalt). 4 delegater deltok fra Lillesand 
speidergruppe  

• Speiderforum 9.-11. oktober 2020: Frida Graneng deltok som delegat fra Sørlandet krets. Hun 
ble videre valgt til å delta ved Speidertinget, som representant for Speiderforum 

• Roverforum: Olav Nag, deltok ved Roverforum som delegat fra Sørlandet krets. 
 

Ledertrening og utmerkelser 

• 2 ledere gjennomførte ledersamtale (godkjennelse av leder) i regi av Sørlandet Krets. 

• 1 leder gjennomførte Ledertrening, Trinn 2 (Kilden, Sørlandet krets) på Randøya 7.-9. februar 
2020 

• Tone Falkenhaug ble tildelt Norges Speiderforbunds hederstegn ved Kretsting 11. mars 2020. 

• Paul Nørsett ble tildelt 10-årsknappen ved Kretsting 22. oktober 2020. 

 

Samarbeid med foreldre 

Lillesand speidergruppe har en foreldreforening der alle foreldre som har speider i Lillesand 

speidergruppe er medlem. Oppgaven til foreldreforeningen er å støtte speiderarbeidet, ved for 

eksempel hyttedugnad (utvask, vedlikeholdsarbeid), hjelpe med fellesarrangement, vedlikehold av 

utstyr, juleneksalg etc. Foreldreforeningens arbeid koordineres av "Foreldregruppa".  

Det ble ikke gjennomført felles foreldremøte i løpet av 2020, men kun mindre møter i enhetene.  

 

Foreldregruppa 

Foreldregruppa hjalp med gjennomføring av Tenkedagen 24. februar, koordinerte hyttevask våren 

2020 og hjalp med Juleneksalget november 2020. I tillegg har foreldregruppa ansvar for booking av 

utleie. Det ble holdt to møter med foreldregruppa i løpet av 2020: 11. februar og 29. oktober. 

 
Medlemmer i Foreldregruppa  

 

 

 

 

 

Vår 2019 Høst 2019 

Gunhild Aastvet Homme (leder) 
Eva Muan Eikeland 
Johannes Vallesverd 
Fride Heddeland 
Bjarte Karlsen 
Camilla Widmer (hytteutleie) 

Gunhild Aastvet Homme (leder) 
Eva Muan Eikeland 
Johannes Vallesverd 
Fride Heddeland 
Bjarte Karlsen 
Camilla Widmer (hytteutleie) 



Årsmelding Lillesand Speidergruppe 2020 

7 

 

Baktroppen 

Baktroppen ble etablert høsten 2018 og består av tidligere speidere som vil gjenoppleve 

speidereventyret og møte gamle speidervenner. Baktroppen skal støtte Lillesand speidergruppe i sitt 

arbeid og kan i tillegg delta på speidergruppas ulike arrangementer. Kontaktperson og initiativtaker 

til Baktroppen er Åse Bach Kristensen. I 2020 har Baktroppen fortsatt med å sortere og rydde i 

speidergruppas gamle papirer og fotografier. Dette arbeidet ble baktroppen ferdig med rett før 

korona-pandemien gjorde det vanskelig med fysiske møter. På grunn av korona-pandemien har 

Baktroppen hatt få møter etter mars 2020.  

 

2. Medlemstall og enheter 

Det var en oppgang i medlemstallet i 2020 i forhold til året før: fra 103 betalende medlemmer i 2019, 

til 110 betalende medlemmer i 2020. I løpet av 2020 har speidergruppa hatt 20 utmeldinger og 23 

innmeldinger. Det største frafallet av medlemmer fant sted i aldersgruppen 10-12 år (stifinnere). 

Pågangen av nye medlemmer har vært størst hos bever og småspeider.  

I 2020 har ledermangel vært hovedgrunnen til begrenset inntak av nye medlemmer. Speidergruppa 

har hatt ventelister i perioder, særlig høsten 2020 da smittevern la begrensninger på 

gruppestørrelser. Mindre grupper på grunn av smittevern, fordrer flere ledere per enhet. 

Speidergruppas 5 enheter har hatt relativt stabilt antall betalende medlemmer gjennom året. 

Størrelsen på enhetene skyldes delvis «opprykk» av speidere fra en enhet til neste, og avspeiler ikke 

reelle innmeldinger eller utmeldinger av medlemmer.  

 

Enheter 2020 
 Betalende 

medlemmer 
Ledere 

  V 2020 H 2020 V 2020 H 2020 

Bever 23 15 
Grete Attwood* 
Ingebjørg Borgemyr 
 

Grete Attwood* 
Synnøve Reinskås 
 

Småspeider 23 20 

Kristin Uleberg*  
Monica Steinsvik  
Jan Erik Berntsen 
Tone Falkenhaug 

Jan Erik Berntsen* 
Ingebjørg Borgemyr 

Stifinner 23 34 
Steffi Kiedaisch* 
Kurt Arne Thomassen  
 

5 
kl

 Kristin Uleberg*  
Monica Steinsvik  

6.
-7

. k
l Steffi Kiedaisch* 

Kurt Arne Thomassen  

Vandrer 19 12 

Stian Harring* 
Michael Danielsen 
Glenn Petersen 
Tor Nordanger 
Steffi Kiedaisch 

Tor Nordanger* 
Michael Danielsen 
Glenn Petersen 
Stian Harring 
Steffi Kiedaisch 

Rover 6 13   

* Hovedansvarlig leder for enheten 
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3. Speidergruppa i koronaåret 2020 

Speideråret 2020 har vært et annerledes speiderår, med avlyste aktiviteter, og store endringer i de 

opprinnelige planene.  Da samfunnet stengte ned 13. mars ble samtlige av speidergruppas møter og 

aktiviteter avlyst. Imidlertid ble det etter kort tid etablert «hjemmespeiding» og «digital speiding».  

 

Hjemmespeiding: I løpet av 11 uker (16. mars - 31. mai) laget speiderlederne 29 ulike 

speideraktiviteter/oppdrag til de ulike enhetene, som ble sendt ut til speiderne. Noen fikk levert en 

«pakke» på døren med materiell for å gjennomføre oppgaven. Det ble i tillegg sendt ut forslag til 

merker som speiderne kunne gjennomføre hjemme, og forbundet kom også med flere «nye» merker, 

spesielt tilpasset denne tiden: Koronamerket, Hjemmespeiding og Hjemmeleir. Alle aktiviteter, 

merker og utfordringer er samlet på en felles hjemmeside: HJEMMESPEIDING  

(https://lillesand.speiding.no/hjemmespeiding/). Enhetene holdt kontakt med speiderne/foresatte 

gjennom epost og facebook-grupper.  

 

Digitale speidermøter: Speiderne i troppen gjennomførte to digitale speidermøter (31. mars og 4. 

april). Det siste møtet var deltagelse i internasjonalt «Jamboree on the Internet».  

 

Digitale ledermøter: I løpet av våren 2020 ble det gjennomført 4 ledermøter på fire ulike digitale 

plattformer. Kretsting ble også gjennomført digitalt i både mars og oktober 2020, og begge ganger 

deltok delegater fra Lillesand.  

 

Samfunnsinnsats: Ledere og rovere i Lillesand speidergruppe meldte seg til Frivillighetssentralen som 

frivillig hjelper til de som trengte hjelp i kommunen. Speidergruppa tilbød dessuten turforslag til 

kommunens innbyggere gjennom aktiviteter som «Talljakten» og «Bestig 1000 moh«. Det var også 

noen av speiderne som gjennomførte «Koronamerket» som innebar å hjelpe andre i denne tiden. 

 

Smittevern og fysiske møter: I juni ble det gitt grønt lys fra Norges speiderforbund og FHI for en 

forsiktig oppstart av fysiske speidermøter. Fra og med 14. mai startet speidergruppa med fysiske 

møter, og alle enhetene fikk gjennomført 1-3 speidermøter før sommerferien. Høsten 2020 ble det 

gjennomført fysiske møter i alle enheter, fra og med oppstart i august og frem til november 2020. Da 

smittetallene på nytt økte i landet, valgte småspeidere og stifinner 5.kl å avlyse fysiske møter frem til 

juleavslutting.  

 

Norges speiderforbund har fortløpende sendt ut råd og tolkninger av de nasjonale reglene til 

gruppene. Til tross for dette har det vært utfordrende for lederne å tolke regler, samt å tilrettelegge 

møter slik at det skal ivareta sikkerheten til både speiderne og de voksne. I praksis viste det seg svært 

vanskelig å opprettholde 1 meters avstand mellom hver speider på møtene, for både de yngste og de 

eldste speidere. Etter at pandemien brøt ut i mars, har aktivitetene hovedsakelig foregått utendørs 

og i små grupper. Alle speidergruppas medlemmer har holdt seg smittefrie gjennom hele 2020! 

 

Korona-året ser ikke ut til å ha hatt negativ effekt på speidergruppas økonomi eller medlemstall i 

2020. Imidlertid har avlyste fellesarrangement vært et savn for det sosiale miljøet i gruppen på tvers 

av enheter.  Gjennom dette ekstraordinære året har speiderlederne og gruppa som helhet vist stor 

tilpasningsevne. Læringskurven for å drive speiding på digitale arenaer har vært bratt, men 

https://lillesand.speiding.no/hjemmespeiding/
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kreativiteten og viljen stor. Speidergruppa har derfor lykkes i å opprettholde et godt speidertilbud for 

våre medlemmer gjennom hele året. 

 

4. Aktiviteter i enhetene 

Terminlister for de ulike enhetene (Vedlegg) viser de opprinnelige planene som ble satt før 

koronapandemien. Mange av aktivitetene ble avlyst eller endret i perioden 13. mars- 2. juni, samt 

november-desember 2020. 

 

Bevere (1.-2. klasse) 

2020 har vært et annerledes år på alle vis. Beverne deltok på speidergruppas felles Tenkedagsfest 24. 

februar. Fra mars til sommeren ble det ikke avholdt ordinære speidermøter for Beverne. Det ble 

ukentlig lagt ut enkle aktiviteter i enhetens Facebook-gruppe. Rett før sommeren klarte vi å få til et 

treff. Da padlet vi i kano. Det er alltid populært. Etter sommeren startet vi opp med vanlige møter 

igjen. Gruppa var liten nok til at alle kunne møte samlet, og aktivitetene kunne gjennomføres stort 

sett som normalt. Av hensyn til smittevern, valgte vi å gjennomføre alle møtene utendørs. Vi har blitt 

kjent med nye steder, trent på å lage og tenne bål, lagd forskjellig mat på bål, padlet i kano, lekt med 

barkebåter og lagd fuglemat. Rett før jul avsluttet vi året med grøtfest ute på Savemyr. Da ble grøten 

varmet på bål i vått vær og det var opptak av 6 nye beverspeidere som fikk speiderskjerf. 

 

Småspeidere: 3. -4. Klasse  

Våren 2020 laget småspeiderne fyrtøypose, laget mat på bål og gjennomførte knutemerket. I tillegg 

deltok småspeiderne på hyttetur til Øynaheia  21.-23. februar og ved speidergruppas felles feiring av 

Tenkedagen 24. februar. Da de fysiske speidermøtene ble avlyst fra og med 13. mars, ble aktiviteter 

for hjemmespeiding lagt ut på småspeidernes FB-gruppe hver uke. Første (og siste) fysiske 

speidermøte før sommerferien ble gjennomført 7. juni, der de fire kullene hadde adskilte møter av 

smittevernhensyn.  

 

Høsten 2020 startet småspeiderne i uke 35 med «bli kjent møte» med 7 nye speidere fra 

bevergruppa. Vi hadde et varierende program med å lage egent fiskeutstyr og fisk med dette i 

guttebukta. Natursti langs Moelven med kims lek, vi la ut ting som er lurt å ha med i tursekken. 

Kanotur i Langedalstjønna. Orientering med kart på springvannsheien, finne ut hvor vi var og 

orientere seg etter kartet. Etter høstferien hadde vi førstehjelp med fokus på kuttskader, stabilt 

sideleie og hvordan man skulle ring 113. Vi hadde kniv/spikking på hønsehuset der vi lærte om 

knivregler så prøvde vi å spikke en smørkniv. Bål hadde vi på Holta, vi hadde om de tre vanligste 

båltypene og lærte om hvordan få fyr. Bladfelling hadde vi langs Moelven med å finne ulike typer 

blader og sette navn på disse. Fuglemat ble laget på hønsehuset, og alle fikk med hjem fuglemat som 

de skulle henge opp i hagen og se hvilke fugler som kom og spiste. Så kom vi til uke 46 da vi skulle ha 

hatt refleksløype. Denne ble avlyst grunnet strengere retningslinjer i henhold til Korona. Uke 47 ble 

også avlyst. Uke 48 var tiden inne for årets julenek salg. Både småspeidere og foresatte gjorde en god 

innsats på å selge julenek. Resten av høstens møter ble avlyst fram til juleavslutting 7. desember i 

Holta (i regnvær) som foregikk i to grupper. Der ble det utdeling av merker som de hadde tatt i løpet 

av høsten og de fikk en gave for salget av julenekene. I løpet av høsten sluttet to 4.klassinger og det 

begynte to mye speiderjenter.  
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Troppen 

I 2020 ble det ikke praktisert felles troppsmøter for stifinnere og vandrere. Disse hadde separate 

møter og program. Dette viste seg å bli særlig viktig under pandemien, da det ble nødvendig å 

gjennomføre aktivitetene i mindre grupper av hensyn til smittevern. Høsten 2020 ble nye stifinnere 

(5.klasse, gutter), plassert i en egen «aspirant»-gruppe. I 2020 har altså troppen vært mere oppdelt 

enn på mange år. 

 

Stifinnere 5.-7.klasse  

Våren 2020 hadde stifinnerne en midtvinter overnatting på Savemyr hvor speiderne fikk overnatte i 

tretelt, hengekøye, telt og gapahuken. Her var også vandrerne med på overnattingen. Når stifinnerne 

ikke hadde fysiske møter på våren ble de (og vandrerne) oppfordret til å lage knutetavle. Responsen 

på henting av ferdiglaget utstyrspakke var labert. Knutetavlene ble derfor laget ferdig på høsten. 

Noen knuter ble det laget video av og publisert på FB-gruppa og nettsida slik at speiderne skulle 

kunne lære dem hjemme. I mai startet vi opp med kanopadling både på ferskvann og sjøen. 

Sommeravslutning for stifinnerne ble et besøk i Klatreparken Høyt&Lavt i Kristiansand med 15 

speidere og 4 voksne som klatret. Litt slitne speidere ble glad over sjokoladebrød og merke som ble 

delt ut til alle som var med (og hadde oppnådd merkekravene). 

 

Høsten 2020  

Høsten 2020 rykket 11 småspeidere opp til Stifinner. For å gi de yngste stifinnerne et tilpasset tilbud, 

og for å underlette smittevern, ble det laget to grupper av Stifinnere med separate møter og 

program: 5. klasse Stifinner (gutter) «aspiranter» samt 6,-7. klasse 

 

5. klasse stifinner gutter: «Aspirantene» har hatt orientering, padling, surring, bål, og knuter på 

programmet denne høsten. I tillegg fikk stifinnerne grundig opplæring i førstehjelp av Speidernes 

beredskapsgruppe (SBG) som besøkte oss i løpet av to speidermøter. Ett møte på speiderhytta og ett 

møte ute, hvor speiderne fikk oppgaver hvor de fikk øvd seg på førstehjelp. Fra og med 9. november 

ble resten av høstens møter avlyst frem til juleavslutting 6. desember. Denne foregikk i to puljer ved 

gapahuken på Savemyr. 10 gutter rykket opp fra småspeider til stifinner, og ble høytidelig tatt opp i 

troppen. I tillegg ble en ny speider tatt opp som speider. 

 

6. og 7 klasse stifinner: De eldre stifinnere har hatt orientering, padling, surring, skogbruk, knuter og 

FN-merke på programmet denne høsten. Vi bygde portal og bro på Savemyr for å øve oss på surring. 

Ellers hadde vi 2 møter om FN der speiderne lærte om bærekraftsmål og om barnerettigheter. Hver  

patrulje skrev et brev til statsministeren. Dessverre ble disse ikke besvart i 2020.  Det ble 

gjennomført patruljemøte hjemme hos et patruljemedlem for haikplanlegging. Ved påfølgende 

patruljehaik deltok 3 medlemmer fra hver av patruljene Svane og Jerv. Jerv overnattet i gapahuken 

på Savemyr mens Svane valgte å gå i retning Skifjell fra Blåbæråsen. Alle 6 speidere (1 femte klassing 

og 5 sjette klassinger) gjennomførte sin første haik og overnatting uten voksen, de klarte seg fint. 

Grøtfesten ble arrangert på Savemyr med både grøt, merkeutdeling og opptak av ny stifinner. 
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Vandrere 8.-10. klasse 

Vandrerne har hatt 19-12 medlemmer dette året, og oppmøte har vært generelt godt. Det ble lagt 

opp til flere selvstyrte patruljemøter dette året, og en større deltagelse fra speiderne i planlegging av 

programmet. Som for de andre gruppene ble fysiske møter avlyst fra og med 13. mars. 19. mai 

startet aktivitetene opp igjen med å leie kinosalen i Lillesand, og vandrerne rakk å gjennomføre 4 

speidermøter før sommerferien. Høsten 2020 jobbet vandrerne med kompass, var på fisketur og 

laget leirstol i sløydsalen på ungdomsskolen. I tillegg har noen av vandrerne gjennomført egne 

«private» overnattingsturer både vår og høst. 

 

I tillegg kan følgende høydepunkter nevnes fra speideråret 2020: 

• Hyttetur til Øynaheia 21.-23. februar (felles tur for hele speidergruppa) 

• Kanoekspedisjon lørdag 13. juni: Fra Reddalsvannet, Landvikvannet, gjennom Reddalskanalen 

og videre ut på sjøen til Nørholm.  

• Tur til høydeparken i Kristiansand 12. sept 

• Felles juleavslutting for vandrere og rovere på Savemyr 5. desember. Lederne hadde pyntet 

gapahuken med julelys og det ble servert bålpølser. Høytidelig opptak av nye vandrere og 

rovere samt merkeutdeling. 

 

Rovere (videregående skole) 

Roverne skal lage sitt eget program, uten leder. Lillesand Roverlag har hatt 6-13 betalende 

medlemmer i 2020. Antallet aktive i roverlaget har imidlertid ligget på 3-5. Høsten 2020 rykket 7 

speidere opp til rover, men det har ikke lykkes å få på plass et aktivt roverlag. Høsten 2020 har 5-6 

rovere deltatt på Vandrernes møter og aktiviteter. 1 rover har vært fast lederassistent for stifinner 

dette året, og deltatt ved ledermøter. 2 rovere jobbet som instruktører ved årets Friluftsskole. 2 

rovere har deltatt som delegater ved speiderforum og roverforum (se over).  

 

-  

5. Felles aktiviteter for speidergruppa 

Hoveddelen av speiderarbeidet foregår i den enkelte enhet (beskrevet ovenfor). Det er viktig å også 

ha felles aktiviteter for hele speidergruppa. Målet med slike arrangementer er å gi det enkelte 

medlem opplevelsen av å tilhøre et større fellesskap og skape trygghet ved overgang til ny enhet. 

Arrangementene er også viktige for det sosiale miljøet i gruppen. I 2020 ble 10 av 15 planlagte 

fellesarrangementene avlyst på grunn av korona pandemien. 

 
24. februar: Tenkedagen. Den internasjonale speiderdagen "World Thinking Day" (22. februar) ble 

feiret i lokalene til Lillesand Ungdomsskole med karneval og spennende mat fra hele verden som 

speidere selv hadde med seg.  Tema for årets Tenkedag var «levende tråder» og FNs bærekraftmål. 

Alle som deltok ga et bidrag til Tenkedagsfondet. Det ble samlet inn 1 260 kr som går til 

Tenkedagsfondet («World Thinking Fund») som går til det internasjonale jente-speiderforbundet 

(WAGGGS, World Association of Girl Guides and Girl Scouts). 

 

21.-23. februar: Hyttetur til Solhøgda Leirsted (Øynaheia). 8 ledere, 3 foreldre og 33 speidere var 

med på den årlige Vinterturen til Solhøgda leirsted på Øynaheia. Denne vinterturen er blitt en 

tradisjon for speidergruppa. Stifinnere og vandrere overnattet fra fredag til søndag. Dette var første 
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gang siden turene startet i 2006, uten snø. Skiturene ble derfor byttet ut med skogtur og 

konkurranser rundt hytta. For skogturen ble speiderne delt inn i patruljer på tvers av enhetene der 

de eldste vandrerne fikk Peff-ansvaret. Det var også vandrere som delte inn i patruljer. Delingen ble 

meget vellykket og alle patruljer fikk satt opp tarp og laget grønnsakssuppe på stormkjøkken. På vei 

tilbake til hytta ble vi overrasket av sludd. Konkurransen rundt hytta ble gjennomført i de vanlige 

patruljer. Også her hadde speiderne det gøy og klarte mange av utfordringene veldig bra. 

 

30. mars: Earth Hour. På grunn av koronasituasjonen ble det ikke invitert til en felles samling på 

Vardåsen som tidligere år, men heller gjennomføre aksjonen hjemme. Lillesand speidergruppe var 

den første speidergruppa i landet som deltok i den globale klimakampanjen Earth Hour i 2009. 

 
April: Speideraksjonen. Bøssebæring for innsamling til speideraksjonen ble avlyst over hele landet. I 

stedet ble årets aksjon gjennomført som en digital innsamlingsaksjon. Pengene gikk til 

Flyktninghjelpens arbeid i Tanzania.  

 

Juleneksalg november 2020: Juleneksalget er en viktig inntektskilde for speidergruppa og 

gjennomføres av speiderne selv. I år ble juleneksalget ikke gjennomført ved dørsalg. Speiderforeldre 

ble bedt om å selge via facebook og til venner og familie. Det ble solgt 763 julenek, som ga gruppa en 

fortjeneste på 40 915 kr.  

 

Avlyste arrangement:  

Følgende planlagte arrangement ble avlyst på grunn av koronapandemien i 2020: 

• Feiring av St. Georgsdagen (planlagt 19. april) 

• Patruljeførerkurs (Kretsarrangement): 9.-10. mai 

• SMUL-konkurranse (Kretsarrangement): 9. mai 

• Flaggborg og Borgertog 17. mai 

• Skjærgårdstur (6.-7. juni) 

• SMUL-leir (Kretsarrangement, 12-14. juni) 

• Utenlandsleir i Tyskland hos Bundschuh Pfeddersheim sammen med 30th scoutsgroup 

Warrington (begge grupper er våre vennegrupper) (1-9.august) 

• Felles oppstart for alle speidere m foreldre (august). 

• Grøtfest for alle speidere og familier (november). 

• Fakkeltog og fredslysmesse (29. november). 

 

 

6. Friluftsskole i speiderregi 

Lillesand speidergruppe startet opp med Friluftsskole i 2016 ved hjelp av midler fra Norges 

Speiderforbund (prosjektleder Eirik Nordby). Friluftsskolen er et konsept utviklet i et samarbeid 

mellom Norges Speiderforbund, Friluftsrådenes Landsforbund og Den Norske Turistforening. 

Friluftsskolen er et dagtilbud til alle barn 10.-13. år der deltakerne får prøve ulike friluftsaktiviteter. 

Friluftsskolen ledes av en voksen leder og speidere i alderen 15-25 år. Speiderforbundet er 

arbeidsgiver og betaler ut lønna til den enkelte.  
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I 2020 ble det gjennomført kun 1 Friluftsskole i Lillesand. Friluftsskolen i Høstferien ble avlyst fordi 

det var vanskelig å få gjennomført det planlagte programmet med nødvendige smittevernstiltak. Ved 

sommerferiens Friluftsskole deltok 35 barn der 2 rovere + prosjektleder fra Lillesand speidergruppe 

jobbet som instruktører. I tillegg var det ansatt en rover fra 2. Kristiansand og to dyktige ungdommer 

med friluftsliv-erfaring. Sommerens friluftsskole ble presentert i tekst og bilder på en hel side i 

Lillesandsposten. 

Friluftsskolen har i 2020 hatt et lite overskudd, til tross for en del innkjøp av utstyr (Sup-brett og Sit 

on top kajakker mm). Dette skyldes i hovedtrekk at friluftsskolen har fått tilskudd fra banker og 

stiftelser. Spareskillingsbanken (skillingsfondet) gav oss 25 000 til SUP-brett, Sjøfartsdirektoratet med 

10000 og Austagder fylkeskommune med 10 000 kr.  

Friluftsskolens utstyr lagres noe adskilt fra speidergruppas øvrige utstyr, men kan benyttes i 

speidergruppas aktiviteter. Friluftsskolen i Lillesand har også samarbeid med Friluftsskolene i 

Kristiansand som drives av Sørlandet krets av Norges speiderforbund. Dette innebærer at vi 

låner/leier utsyr av hverandre. Det er viktig at flest mulig barn får glede av å bruke kanoer, kajakker 

SUP-brett mm. Friluftsskolene har gitt speidergruppa god synlighet både nasjonalt og lokalt, og har i 

tillegg gitt de eldre speiderne øvelse i instruksjon og ledelse. Mange brukere har sagt seg fornøyd 

med tilbudet om friluftsskole, og vi ønsker å fortsette med friluftsskole både i sommerferien og i 

høstferien i 2021.   

7. Speiderhytta 

Hytta brukes av speiderne i vinterhalvåret, og leies ut på sommeren. Utleieprisen i 2020 ble økt til 11 

000 kr per uke (fra 9000 kr i 2019). I 2020 var hytta utleid i 6 uker og 3 helger. Samlet leieinntekt i 

2020 var 77 500 kr, som er høyere enn i fjor, og som ga et netto overskudd på hytta. Fra og med 

regnskapsåret 2019 blir dette overskuddet avsatt til utgifter på speiderhytta («hyttefond»). 

Oppfølging av utleien var ekstra krevende i år på grunn av koronasituasjonen. Utsjekk, ettervask, 

desinfisering samt vask av overlaken mellom hver leietaker ble utført av foreldregruppa. Lillesand 

speidergruppe har utarbeidet en egen smitteverninstruks for speiderhytta. Denne er basert på 

retningslinjer fra FHI, Norges speiderforbund samt kommuneoverlegen i Lillesand. Dessverre var det 

ikke alle leietakere som respekterte reglene. 

https://lillesand.speiding.no/smitteverntiltak-ved-utleie-av-speiderhytta-i-lillesand/ .  

 

På grunn av koronasituasjonen ble det ikke gjennomført en felles dugnad med utvask. Utvask ble 

organisert av foreldregruppa, og foregikk over flere kvelder mellom påske og 5. juni. Det ble laget 

nye sengehester, terrassegjerde ble malt og nye terrassemøbler kjøpt inn. Den store furua ble tatt 

ned i oktober etter ønske fra nabo. Ut over dette ble det ikke gjort store reparasjoner på hytta i 

2020. 

8. Gapahuk og Savemyr 

I løpet av 2020 er gapahuken blitt brukt til både overnattinger og dagsturer, av speidergruppa, 

barnehager, skoleklasser og privatpersoner. Området på Savemyr benyttes regelmessig ved 

speidermøter og overnattinger. Speidergruppa har en god dialog med kommunen, og har fortsatt 

https://lillesand.speiding.no/smitteverntiltak-ved-utleie-av-speiderhytta-i-lillesand/
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arbeidet med å tilrettelegge området for allmennheten (bålplasser, sittebenker og rydding av 

krattskog).  

9. Søknader og gaver 

I 2020 fikk speidergruppa tilsagn på 9 søknader tilsvarende et tilskudd på 220 000 kr.  
 
Følgende søknader ble innvilget: 

• Lillesand sparebank, Forstanderskapet. Til generell drift    50 000 kr. 

• Frifond (Norges Speiderforbund). Til generell drift     25 000 kr. 

• Lillesand kommune, kulturmidler. Til generell drift     30 000 kr.  

• Austagder Fylkeskommune (friluftstiltak 2020). Natursti Moelva   10 000 kr 

• Sparebankstiftelsen SR bank. Natursti Moelva    45 000 kr  

• Sparebanken Sør. Natursti Moelva      15 000 kr 

• Skillingsbanken (Skillingsfondet). SUP-brett mm. Til Friluftsskolen  25 000 kr 

• Sjøfartsdirektoratet. Opplæring sjøvett. Til Friluftsskolen   10 000 kr 

• Austagder Fylkeskommune (friluftstiltak 2020). Til Friluftsskolen  10 000 kr 
 

Gaver (uten søknad) 

• Lillesand sanitetsforening      10 000 kr 

• Private givere (speiding for alle mm)     14 800 kr 
 

 
På prosjektene blir det kjøpt inn utstyr som blir speidergruppas eiendom (eksempelvis 
SUP-brett, kajakker mm + kraftig krattknuser /slåmaskin til bruk ved Mo-elva og Savemyr). 
Innkjøp til prosjektene i 2020 vil gi grunnlag for momsrefusjon og kommer speidergruppa til gode 
som driftsmidler i 2021. Prosjektene gir speidergruppa økt synlighet og positiv omtale som øker 
mulighetene for økonomisk støtte fra lokalt næringsliv, banker og kommune. 
 
Beskrivelse av prosjekter i 2020: 
 
Natursti langs Mo-elva: I løpet av 2020 har prosjektet tilrettelagt en natursti langs Mo-elva (fra 
Svømmehallen til Prestegården) med bord, sittebenker og informasjonstavler for allmennheten. 
Speidergruppa har fått tillatelse fra grunneier om å bruke området, og kommunens klima og miljø-
rådgiver Ånund Ettestad er positiv til prosjektet. Utviklingen av naturstien vil fortsette i 2021. 

 
«Sjøvett for ungdom, - kunnskap, holdninger og ferdigheter»: Prosjektet har som mål å drive 
opplæring av barn i sjøvett og båtbruk og er finansiert av Gjensidigestiftelsen som et flerårig prosjekt 
2018-2020. Prosjektet ledes av speiderleder i Lillesand speidergruppe, og inkluderer samarbeid med 
Lillesand ungdomsskole, friluftskolene i Lillesand og Kristiansand og den maritime leirskolen i 
Skottevik (Lillesand).  Det har vært liten aktivitet i speidergruppa knyttet til sjøvett og båtbruk i 2020. 

 

10.  Utstyr 

I 2020 ble det anskaffet utstyr på prosjektmidler fra «Natursti langs Moelva»: ryddesag, kraftig 

klipper (slåmaskin), gaupen biltilhenger og to parkbenker. I 2020 ble speidergruppas utstyr 

gjennomgått, og det er laget en inventarliste av speidergruppas eiendeler. Forsikringen er 

gjennomgått slik at speidergruppas eiendeler (speiderhytta, innbo samt annet friluftsutstyr som står 

innelåst) er forsikret. 
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11.  Annet 

Behov for lokale: Speidergruppa har kontaktet kommunen og meldt inn behov for lagringsplass til 

friluftsutstyr samt tilgang til større møtelokaler på speidermøter med store grupper. Dette har så 

langt ikke ført til en løsning på problemet. I 2020 har speidergruppa leid lagerlokale på eiendommen 

«Prestholt 40», for oppbevaring av kanoer og robåt. Dette utgjør en ekstra utgift for speidergruppa 

på 12 000 kr per år. 

 

Nettsidene: I 2020 gikk speidergruppa over til nye nettsider speiderforbundets nye nettsideløsning: 

https://lillesand.speiding.no . Denne er tilpasset alle plattformer (mobil, nettbrett, PC/MAC).    

Nettsidene har vært i aktivt bruk gjennom hele 2020 for å spre informasjon til speidere og foresatte. I 

tillegg legges alle aktiviteter ut i kalenderen. I løpet av 2020 er det lagt ut 53 nyhetssaker på 

nettsidene, som er ny rekord. Speidergruppa benytter seg også av Facebook, men kun til ”internt 

bruk”. Speidergruppa har flere lukkede FB grupper som brukes for å spre rask informasjon til 

foresatte og speidere over 13 år: Hele speidergruppa, Bevergruppa, Småspeider, Vandrer, Roverlaget 

og Lederpatruljen. 

 

Synlighet:  

Speidergruppa har vært synlig lokalt og nasjonalt gjennom året ved følgende aktiviteter: 

• Gjennomføring av 1 Friluftsskole sommeren 2020 (omtale i lokalavisen og speiderbladet).  

• Arrangering av «Talljakten» og «Bestig 1000 moh» for publikum (annonsert på FB og i 

lokalavisen) 

• Salg ved julemarked på Brekkestø 27-28. desember (omtalt i lokalavisen) 

• Medieomtale: i løpet av 2020 ble Lillesand Speidergruppe omtalt i Lillesandsposten (8 

ganger) i Medlemsbladet «Speideren» (1) og på Norges Speiderforbunds nettsider (1). 

• Registrering av speidergruppa på frivillig.no https://www.frivillig.no/lillesand-speidergruppe  

Som følge av koronapandemien ble det ikke arrangert publikumsdager i løpet av 2020. 

 

12.  Økonomi 

Lillesand speidergruppe har for tiden en betryggende økonomi. Dette skyldes gode tilslag på flere 

søknader, støtte til Friluftsskolen, samt gaver fra Lillesand Sparebank og Lillesand kommune. 

Speiderhytta har gått med overskudd grunnet god utleiesesong.  I tillegg er momskompensasjon, 

tippemidler (Grasrotandelen) og juleneksalget viktige inntekter for gruppa.  

Gruppens samlede regnskap for 2020 er gjort opp med et overskudd på i alt 222 902 kr (inkludert 

Friluftsskolen).  Regnskapet er revidert av gruppens valgte revisor. Kopi av fullstendig regnskap kan 

fremlegges ved behov ved henvendelse til gruppens kasserer. 

 

Tone Falkenhaug  

Gruppeleder 

 

Vedlegg 1: Langtidsmål for Lillesand speidergruppe  

Vedlegg 2: Terminlister 

https://lillesand.speiding.no/
https://www.frivillig.no/lillesand-speidergruppe
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Vedlegg 1: Langtidsmål for Lillesand Speidergruppe 2015-2024 

   Vedtatt ved Gruppeting 1. november 2016 

 

Speidere vil ut 

• Ledere og speidere deltar i NSFs demokratiske prosesser.  

• Speidere og ledere er samfunnsengasjert. 

• Speidergruppa vil ut i verden  

• Speiderne har god kompetanse innen friluftsliv  

• Speidergruppa inviterer andre til friluftsliv 

 

Patruljen tar ansvar 

• Speidere lærer seg å samarbeide, ta vare på hverandre, og ta ansvar for fellesskapet. 

• Patruljesystemet brukes på alle nivåer 

• Speidergruppa har tropp og førerpatrulje  

• Alle medlemmer skal føle seg trygge og inkludert 

 

Speiding når flere 

• Lederstab: Nok ledere i forhold til medlemstallet 

• Kvalitet: Speideraktiviteter av god kvalitet  

• Medlemstall holdes stabilt eller øker.  

• Synlighet: Speidergruppas arbeid er synlig i lokalsamfunnet 

• Flere ledere og rovere tar lederkurs 

• Flere speidere fortsetter gjennom tropp frem til rover 



Lillesand Speidergruppe, Vår 2020 

Bever 
Møtedag: Mandager kl 17:30-18:30 

 

Uke Dato Aktivitet Oppmøtested Ta med 
Bidrar til 
merke 

2 
Mand. 
6.jan 

Hjemmespeiding    

3 
Mand 
13. jan 

Første møte, bli 
kjent med nye 

Holta 
Sitteunderlag, 
lommelykt 

Stjernekikker 
Natur 
Lek 

4 
Mand 
20. jan 

Stjerner og 
planeter 

Speiderhytta  Stjernekikker 

5 
Mand 
27. jan 

Ake eller tur Holta 
Akebrett 
Vedpinne 
Sitteunderlag 

Natur 
Lek 

6 
Mand 
3. feb 

Fugler og 
fuglemat 

Hønsehuset Sitteunderlag 
Natur 
Lek 

7 
Man 
10.feb 

Fugler og 
fuglemat 

Holta Lommelykt 
Natur 
Lek 

8 
Man 
17. feb 

Vinterferie    

8 
Lør. 22 
feb 

Vintertur til 
Øynaheia 

   

9 
Man 
24. feb 

Internasjonal 
tenkedagsfest 

Lillesand 
ungdomsskole 

Kle deg ut 
Ta med mat 
fra et land i 
Europa 

 

10 
Mand 
2. 
mars 

Ake/leke Tingsaker skole  Lek 

11 
Man 9. 
mars 

Førstehjelp Speiderhytta  Førstehjelp 

12 
Man 
16. 
mars 

Ake/leke Borkedalen skole  Lek 

13 
Man 
23. 
mars 

Skattejakt med 
kart 

Springvannsstemmen   

13 

Lør. 
28. 
mars 
Kl 
20:20 

Earth Hour Toppen av Vardåsen 
Hele familien. 
Noe å grille 
på bål. 

 

14 
Mand 
30. 
mars 

Speideraksjonen  Speiderhytta 

Speiderskjerf 
og 
bevergenser. 
Refleks 

Merke til 
skjerf 

15 
Man 6. 
apr 

Påske    

16 
Man 
13.april 

Påske    

16 
Sønd. 
19. 
april 

St. Georgsdagen  
Opptak av nye 
speidere 

Savemyr 

Hele familien 
Speiderskjerf, 
bevergenser. 
grillmat, 
drikke 

 

17 
Mand 
20. 
april 

Ikke speidermøte 
(hjemme-speiding) 

   

18 
Man 
27. apr 

Lekemøte Hønsehuset  Lek 



19 
Mand 
4. mai 

Lek i bekk 
Fløreneskrysset/ 
Savemyr (vær) 

Kniv Natur 

19 
Lørd 9. 
mai 

SMUL-
konkurranse 

Baneheia, 
Kristiansand 

Speiderskjerf, 
genser, niste 

 

20 
Mand 
11. mai 

Ikke speidermøte 
(hjemme-speiding) 

   

20 
Søn 
17. mai 

Borgertog Fagertun 
Info kommer 
senere 

 

21 
Mand 
18. mai 

 
Hjemmespeiding 

   

22 
Mand 
25. mai 

Lek og 
krabbefiske 

Orrehola Vest Natur 

23 
6.-7. 
juni 

Skjærgårdstur Info kommer   

23 
Man 8. 
juni 

Kanopadling 
Sommeravslutning 

Langedalstjønna Vest, voksne Natur - siste 

 

 

Kontaktinformasjon til ledere: 

Ingebjørg Borgemyr 91717095 (iborgemyr@icloud.com) 

Grete M Attwood 91636685 (Grete.mortensen@gmail.com) 

 

Informasjon: 

- Nettside for Lillesand Speidergruppe: www.lillesand.speiding.no 

- Oppdatert program for Beverne:  

- Facebook-gruppe (be om å bli medlem!): 

https://www.facebook.com/groups/1481932752119925/  

- Norges Speiderforbund: www.speiding.no 

- Viktig informasjon blir alltid sendt på epost til foresatte 
 

 

 

Jeg er beredt-merket Deles ut på slutten av året 

Mål: Sørge for at alle speidere skaffer seg noen grunnleggende kunnskaper og ferdigheter innen 

turplanlegging, sikkerhet og førstehjelp. 

 

1) Kunne bruke kniv på en forsvarlig måte 

2) Bruke vest ved vann 

3) Bruke refleks i mørket 

4) Vise forsvarlig opptreden rundt et bål 

5) Vise at du kan kle deg riktig til alle årstider 

6) Kunne rense et sår og sette på plaster 

7) Kunne minst to måter å finne ut om en person puster, og kunne legge personen over på 

siden 

8) Vise at du kan skaffe hjelp 

 

 

  



Om beverspeiding 

 

Beverspeiding er for barn i aldersgruppen 1. - 2. klasse. Aktiviteten i ”beverkolonien” baseres i 

hovedsak på opplevelse, lek og samtale. Friluftsliv, sang og fortelling er viktige virkemidler. 

Gjennom opplevelse av fellesskapet i beverkolonien starter den enkeltes utvikling av ansvar og 

selvstendighet. 

Norges speiderforbunds formålsparagraf:  

Norges speiderforbunds formål er å utvikle mennesker til selvstendighet og til å ta aktivt ansvar i 

samfunnet i samsvar med idealene fra speiderløftet og speiderloven. 

Mål med beverarbeidet: 

Gjennom arbeidet med beverprogrammet skal den enkelte speider: 

• Oppleve vennskap og tilhørighet 

• Få et positivt forhold til naturen 

• Få et positivt forhold til speiding 

 

Prinsipper for beverarbeidet: 

• Opplevelse og lek 

• Sanger, historiefortellinger 

• Vennskap 

• Progresjon 

• Symbolikk, rammer: (beverdrakt, enhetsmerke, beverløfte, beversang, beverrop) 

• Friluftsliv: (oppdage, bli glad i naturen, enkle friluftsaktiviteter) 

Beverdrakten 

Bevernes drakt er en marineblå genser eller T-skjorte og speiderskjerf med brunt enhetsmerke. Før 

beverne får skjerf skal de gå igjennom en ”aspirantperiode.  De får utdelt speiderskjerf og merke ved 

en opptaksseremoni på Grøtfesten (høst) eller St. Georgsdagen (vår). Da avlegges beverløftet (se 

nedenfor) 

Enhetsmerket 

Enhetsmerket symboliserer speiderveien som leder oss til oppdagelse av nye 

områder. I beveren oppdager vi sporene og tegnene som forteller oss at veien ligger 

foran oss. Sporene utfordrer oss til å følge dem og legge ut på en reise langs 

speiderveien. Sporene indikerer at noen går samme vei som oss og gir trygghet til å starte reisen. 

Beverløftet  

Beverne kan ikke forventes å forstå ordlyden i speiderløftet. Et løfte har ingen verdi hvis de som skal 

avlegge det ikke forstår hva de sier. Beverkolonien bruker derfor et forenklet speiderløfte. Dette 

lyder slik: 

Jeg lover: å gjøre mitt beste ,å hjelpe andre og å være en god venn  

Beveren går over til “Småspeider” i 3. klasse, men det er først i 5. klasse at speiderne blir en del av 

”speidertroppen”. 

 

Beverarbeidet skiller seg fra småspeiderarbeidet ved at: 

• Bevere bruker et forenklet speiderløfte 

• Større grad av voksenkontakt  

• Lite fokus på kunnskap og ferdigheter. Fokus ligger på opplevelse. 



• Konkurranser hvor én bever blir tydelig taper unngås. 

• Friluftslivet begrenser seg til utemøter og dagsturer. Overnattingsturer forbeholdes 

småspeider og eldre speidere. 

Beversangen (Mel: Torskevisa) 

Kom bygg vår dam så fin og bra, 

For nå skal vi det moro ha. 

 

Takk for i dag, vi ses igjen 

Og husk en bever er en venn.  
 

Ref: 

Jeg er bever, jeg, 

Jeg er bever, jeg, 

Og jeg slår med halen min. 

 

Beverropet 

Ledere: «Hvem er vi og hva vil vi?» 

Bevere: «Vi er bevere og vi vil, være venner og hjelpe til!» 

 

Beverløftet: 

Jeg lover: 

• å   gjøre mitt beste 

• å   hjelpe andre 

• å   være en god venn 

 
 

Symboler i speider-hilsen: 
 

- Tre fingre = de tre punktene i løftet 
- Tommel over lillefinger: De 

store/sterke passer på de små 
- Tommel og lillefinger danner ring = 

Alle speidere på jorda 



Lillesand Speidergruppe, Høst 2020 
Bever 

Møtedag: Mandager kl 17:30-18:30 
 

Uke Dato Aktivitet Oppmøtested Ta med Bidrar til 
merke 

35 24. 
aug 

Første møte, bli kjent med 
nye, smittevernregler  Solheim   

36 31. 
aug Leker fra gamledager Solheim  Leke 

37 7. sept Kano Langedalstjønna Vest  

38 14. 
sept Båltyper Møglestu  Bål 

39 21. 
sept Kniv og regler Holta/Møglestu Kniv Kniv 

40  Høstferie    

41 5. okt Bål Holta  Bål 

42 12. okt Barkebåt Moelva Kniv Kniv 

43 19. okt Kniv og bål Holta/Møglestu Kniv Bål, kniv 

44 26. okt Mat på bål Flørenesskogen 
Grønnsak 
Kniv 
Lommelykt 

Bålmat 

45 2. nov Dessert på bål Holta/Møglestu Lommelykt Bålmat 

46 9. nov Lommelykttur Savemyr Lommelykt  

47 16. 
nov Fuglemat Speiderhytta   

48 23. 
nov Juleneksalg Møglestu gård   

49 
Lørdag 
28. 
nov 

Fakkeltog 
Fredslysmesse 

Byen 
Lillesand kirke  

 

 1.des Grøtfest, alle eller 
gruppevis    

 
 

Kontaktinformasjon til leder: 
Grete M Attwood 91636685 (Grete.mortensen@gmail.com) 
 
Informasjon: 

- Nettside for Lillesand Speidergruppe: www.lillesand.speiding.no 
- Oppdatert program for Beverne:  
- Facebook-gruppe (be om å bli medlem!): 

https://www.facebook.com/groups/1481932752119925/  
- Norges Speiderforbund: www.speiding.no 
- Viktig informasjon blir sendt på epost til foresatte 

 
 
 
 

  

http://www.lillesand.speiding.no/
https://www.facebook.com/groups/1481932752119925/
http://www.speiding.no/


Om beverspeiding 
 
Beverspeiding er for barn i aldersgruppen 1. - 2. klasse. Aktiviteten i ”beverkolonien” baseres i 
hovedsak på opplevelse, lek og samtale. Friluftsliv, sang og fortelling er viktige virkemidler. 
Gjennom opplevelse av fellesskapet i beverkolonien starter den enkeltes utvikling av ansvar og 
selvstendighet. 

Norges speiderforbunds formålsparagraf:  
Norges speiderforbunds formål er å utvikle mennesker til selvstendighet og til å ta aktivt ansvar i 
samfunnet i samsvar med idealene fra speiderløftet og speiderloven. 

Mål med beverarbeidet: 
Gjennom arbeidet med beverprogrammet skal den enkelte speider: 

• Oppleve vennskap og tilhørighet 
• Få et positivt forhold til naturen 
• Få et positivt forhold til speiding 

 
Prinsipper for beverarbeidet: 

• Opplevelse og lek 
• Sanger, historiefortellinger 
• Vennskap 
• Progresjon 
• Symbolikk, rammer: (beverdrakt, enhetsmerke, beverløfte, beversang, beverrop) 
• Friluftsliv: (oppdage, bli glad i naturen, enkle friluftsaktiviteter) 

Beverdrakten 
Bevernes drakt er en marineblå genser eller T-skjorte og speiderskjerf med brunt enhetsmerke. Før 
beverne får skjerf skal de gå igjennom en ”aspirantperiode.  De får utdelt speiderskjerf og merke ved 
en opptaksseremoni på Grøtfesten (høst) eller St. Georgsdagen (vår). Da avlegges beverløftet (se 
nedenfor) 

Enhetsmerket 
Enhetsmerket symboliserer speiderveien som leder oss til oppdagelse av nye 
områder. I beveren oppdager vi sporene og tegnene som forteller oss at veien ligger 
foran oss. Sporene utfordrer oss til å følge dem og legge ut på en reise langs 
speiderveien. Sporene indikerer at noen går samme vei som oss og gir trygghet til å starte reisen. 

Beverløftet  
Beverne kan ikke forventes å forstå ordlyden i speiderløftet. Et løfte har ingen verdi hvis de som skal 
avlegge det ikke forstår hva de sier. Beverkolonien bruker derfor et forenklet speiderløfte. Dette 
lyder slik: 
Jeg lover: å gjøre mitt beste ,å hjelpe andre og å være en god venn  

Beveren går over til “Småspeider” i 3. klasse, men det er først i 5. klasse at speiderne blir en del av 
”speidertroppen”. 
 
Beverarbeidet skiller seg fra småspeiderarbeidet ved at: 

• Bevere bruker et forenklet speiderløfte 
• Større grad av voksenkontakt  
• Lite fokus på kunnskap og ferdigheter. Fokus ligger på opplevelse. 



• Konkurranser hvor én bever blir tydelig taper unngås. 
• Friluftslivet begrenser seg til utemøter og dagsturer. Overnattingsturer forbeholdes 

småspeider og eldre speidere. 

Beversangen (Mel: Torskevisa) 
Kom bygg vår dam så fin og bra, 
For nå skal vi det moro ha. 
 
Takk for i dag, vi ses igjen 
Og husk en bever er en venn.  
 
Ref: 
Jeg er bever, jeg, 
Jeg er bever, jeg, 
Og jeg slår med halen min. 
 
Beverropet 
Ledere: «Hvem er vi og hva vil vi?» 
Bevere: «Vi er bevere og vi vil, være venner og hjelpe til!» 
 
Beverløftet: 
Jeg lover: 

• å   gjøre mitt beste 
• å   hjelpe andre 
• å   være en god venn 

 
 

Symboler i speider-hilsen: 
 

- Tre fingre = de tre punktene i løftet 
- Tommel over lillefinger: De 

store/sterke passer på de små 
- Tommel og lillefinger danner ring = 

Alle speidere på jorda 



 

Lillesand speidergruppe – småspeiderflokken 

Program for våren 2020 

 
Møtedag: Mandager kl 17:30-19:00 

Uke Dato Aktivitet Sted Ta med Bidrar 
til 
merke 

Hjelpeleder - 
foresatt til 

3 13.jan Fyrtøypose Hønsehuset, 
Møglestu 

Sitteunderlag 
 

Leo, Benjamin, 
Martin 

4 20.jan Båltur/aking Holta Sitteunderlag Bål Mathilde, 
Sander, Sigurd 

5 27.jan Mat på bål Hønsehuset, 
Møglestu 

En grønnsak, 
speiderkniv, 
skjærefjøl, skål, 
skje og 
sitteunderlag 

Primitiv 
mat/bål 

Olav, Vinjar, 
Omund 

6 03.feb Knuter 1 Speiderhytta Litt ekstra 
tålmodighet 

Knute Lars, Torkel, 
Elise 

7 10.feb Knuter 2 Speiderhytta Litt ekstra 
tålmodighet 

Knute Alma, Samuel, 
Brieuc 

8 17.feb VINTERFERIE        

8 
21-23 
feb 

Vintertur til 
Øynaheia Solhøgda 

Må ha med en 
voksen, mer info 
senere.  

 

9 24.feb Tenkedag LUS Mer info senere 
 

 

10 02.mar Bake muffins 
med eple 

Speiderhytta Speiderkniv, 
skjærefjøl 

Bake Sebastian, Leo, 
Benjamin 

11 09.mar Fugler Holta Sitteunderlag 
 

Martin, 
Sander, Sigurd 

12 16.mar Trær og natur Varåsen Sitteunderlag 
 

Olav, Vinjar, 
Omund 

13 23.mar Kart og kompass 
1 

Oppmøtested 
senere  

Mer info senere 
 

Lars, Torkel, 
Mathilde 

13 28.mar Earth our Varåsen Mer info senere 
 

Elise, Alma, 
Samuel 

14 30.mar Speideraksjonen 
forberedelse 

Speiderhytta Sitteunderlag 
 

Brieuc, 
Sebastian, Leo 

15 06.apr PÅSEKEFERIE        

16 13.apr          

16 sønd 
19.apr 

St. Georgsdag Savemyr Mer info senere 
 

 

17 20.apr Speideraksjonen - 
innsamling 

 
Mer info senere   

18 27.apr Kart og kompass 
2 

Savemyr Mer info senere 
 

Benjamin, 
Martin, Sander 



19 04.mai Oppladning til 
SMUL 

 
Mer info senere 

 
Sigurd, Olav, 
Vinjar 

19 lør 
9.mai 

SMUL 
konkurranse 

 
Mer info senere 

 
 

20 11.mai Hjemmespeiding 
 

Mer info senere 
 

 

20 17.mai Tog 
   

 

21 18.mai Kniv og spikking Savemyr Sitteunderlag og 
speiderkniv 

 
Omund, 
Mathilde, Lars 

22 25.mai Kanopadling Langedalstjønna Redningsvest 
 

Torkel, Elise, 
Alma 

23 01.jun PINSE        

23 6-7 jun Skjærgårdstur Auesøya Mer info senere 
 

 

24 08.jun Hjemmespeiding 
 

Mer info senere 
 

 

24 12-14. 
jun 

SMUL leir 
 

Mer info senere 
 

 

25 15.jun Hjemmespeiding 
 

Mer info senere 
 

 
 

Kontaktinformasjon til ledere:  

Kristin Uleberg 90593 663 - kristinuleberg@hotmail.no    

Tone Falkenhaug 97521 662 - tonef@hi.no 

Monica Steinsvik 90507176 - monicasteinsvik@gmail.com  

Jan Erik Berntsen 95160003 - janerik.berntsen@icloud.com 

 

 

mailto:kristinuleberg@hotmail.no
mailto:tonef@hi.no


Lillesand Speidergruppe, Høst 2020 
Småspeider 

Møtedag: Mandager kl. 17:30-19:00 
 

Uke Dato Aktivitet Oppmøtested Ta med Bidrar til 
merke 

35 24. 
aug 

Første møte, bli kjent med nye, 
smittevernregler  
Naturbingo 

Holta 
Sekk, 
sitteunderlag, 
drikkeflaske 

 

36 31. 
aug Fisketur Guttebukta  Fiske 

37 7. 
sept Natursti langs Moelva Parkeingsplassen v/ 

Møglestuhallen   

38 14. 
sept Kano Langedaltjønna Vest  

39 21. 
sept Orientering Springvannstemmen  Kart og 

komptass 
40  Høstferie    

41 5. okt Førstehjelp, smittevern og 
livlinekasting Savemyr  Førstehjelp 

42 12. 
okt Kniv/spikking Holta Kniv Kniv 

43 19. 
okt Bål Holta Kniv Bål + 

brannvern  

44 26. 
okt 

Høst: bladfelling og kos med 
varm drikke Møglestu/Moelva Lommelykt  

45 2. 
nov 

Fuglemat og fugler på 
foringsbrettet Speiderhytta Melkekartong  

46 9. 
nov Refleksløype Ikke bestemt Lommelykt  

47 16. 
nov Ikke bestemt Ikke bestemt   

48 24. 
nov Juleneksalg Møglestu gård   

49 30. 
nov 

Fakkeltog 
Fredslysmesse 

Byen 
Lillesand kirke   

49 1. 
des Grøtfest Lillesand Ungsomsskole   

50 7. 
des 

Juleavslutning 
 Ikke bestemt   

 
 

Kontaktinformasjon til leder: 
Jan-Erik Berntsen (enhetsleder)   951 60 003 janerik.berntsen@icloud.com 
Ingebjørg Borgemyr   917 17 095 iborgemyr@icloud.com  
 
Informasjon: 

- Nettside for Lillesand Speidergruppe: www.lillesand.speiding.no 
- Oppdatert program for Småspeiderne:  
- Facebook-gruppe (be om å bli medlem!): Småspeiderflokken i Lillesand speidergruppe  
- Norges Speiderforbund: www.speiding.no 
- Viktig informasjon blir sendt på epost til foresatte 

 
 

mailto:janerik.berntsen@icloud.com
mailto:iborgemyr@icloud.com
http://www.lillesand.speiding.no/
https://www.facebook.com/groups/146187655789355
http://www.speiding.no/


Stifinner aktivitetsplan vår/sommer 2020

Dato Tid Aktivitet Oppmøte
14. januar 18:00-20:00 Oppstart: Lov&Løfte Teinemyr
21. januar 18:00-20:00 Lage plakater til å henge i gapahuken Speiderhytta
28. januar 18:00-20:00 Patruljemøte (knuter) hjemme hos patruljemedlem
4. februar 18:00-20:00 Førstehjelp røde kors eller Speiderhytta
18. februar Vinterferie
21.-23. februar Vintertur til Øynaheia Solhøgda
24. februar 17:30-19:00 Tenkedagen Lillesand Ungdomsskole
25. februar 18:00-20:00 Knutetavle og plakat Speiderhytta eller LUS
3. mars 18:00-20:00 Knutetavle og plakat Speiderhytta eller LUS
10. mars 18:00-20:00 Orientering (teori) og kahoot Speiderhytta
14. mars Lørdags Orientering mer info kommer
17. mars Fri
24. mars 18:00-20:00 Pionering  på Savemyr Teinemyr
28. mars 20:30-21:30 Earth Hour Toppen av Vardåsen
31. mars 18:00-20:00 Pionering  på Savemyr Teinemyr
7. april Fri
14. april 18:00-20:00 Speideraksjonen 2020 Utdeling av bøsser og ruter på Speiderhytta
18.-19. april St.Georgsfeiring med overnatting Savemyr
21. april 18:00-20:00 Forberedelse Patruljekonkurranse Speiderhytta 
24.-26.april 17:00-14:30 Patruljekonkurranse Bibelskolen, Østerhus, Grimstad
28. april 18:00-20:00 Pionering  på Savemyr Teinemyr
1.mai-2.mai 13:00-13:00 HAIK 1 Tomta, Lillesand
5. mai Fri
9.-10. mai HAIK 2 mer info kommer
19. mai 18:00-20:00 Kano - værforbehold Oppmøte Tingsaker båthavn
26. mai 18:00-20:00 Pionering  på Savemyr Teinemyr
2. juni 18:00-20:00 Blåtur (ta med flytevest) Kokkenes (merkeutdeling)
6.-7. juni Skjærgårdstur mer info kommer

Helgearrangement er markert med grønn. Vi satser på en gøy og aktivitetsrik vår/sommer 2020!
Speiderhilsen
Kurt Arne (94 17 57 93) og Steffi (90 28 99 65)

facebook gruppe (lukket): Stifinnere i Lillesand Speidergruppe



 

 

Lillesand speidergruppe – 5. klasse stifinnere 

Program for høsten 2020 

Alle speiderne har med standard utstyr hver gang: 

Sekk med: 

- Drikkeflaske 

- Sitteunderlag 

- Klær etter vær og etter opplegg 

- Hodelykt 

- Refleksvest 

- Se «Ta med kolonnen» 

Møtedag: Tirsdager kl 17:30-19:00 

Uke Dato Aktivitet Sted Ta med Bidrar til merke 

35 25.aug Kart og kompass Holta   

36 01.sep Padling Verven   

37 08.sep Kart og kompass Borkedalen skole   

38 15.sep Surringer Prestholt 40   

39 22.sep Bål Savemyr Fyrtøy, varm 

drikke 

 

40  Høstferie    

41 06.okt Orientering Parkeringsplassen ved 

Prestholt barnehage 

Kompass hvis du 

har. 

 

42 13.okt Spikketur Prestholt barnehage (P-

plass) 

Kniv. Må sitte i 

slire, i belte! 

Friluftsliv 

43 20.okt Uavklart Vi kommer tilbake til 

sted 

  

44 27.okt Førstehjelp 1 Speiderhytta  Førstehjelp 

45 03.nov Førstehjelp 2 - 

øvelse 

Parkeringsplassen ved 

Kalvell gård 

 Førstehjelp 

46 10.nov Knuter 1 Speiderhytta  Knuter 1 

47 17.nov Knuter 2 - øvelse Holta  Knuter 1 

48 24.nov Juleneksalg Oppmøtested kommer 

senere 

  

48 28.nov Fakkeltog og 

lysmesse 

Oppmøtested kommer 

senere 

  

49 01.des Grøtfest og 

avslutning 

Oppmøtested kommer 

senere 

  



 

Kontaktinformasjon til ledere: 

Kristin Uleberg 90593 663 - kristinuleberg@hotmail.no 

Monica Steinsvik 90507176 - monicasteinsvik@gmail.com 

Mer informasjon om merkene: 

https://speiding.no/speiderprogram/speiderbasen/forstehjelp-0 
 

https://speiding.no/speiderprogram/speiderbasen/knuter-i 



Stifinner aktivitetsplan høst 2020

Dato Tid Aktivitet Oppmøte Bidrar til merke
25. august 18.00-20.00 Kart og kompass Holta Kart og kompass
1. september 17:30-19:30 Padling Fossbekk brygge
8. september 17:30-19:30 Kart og kompass Borkedalen Skole Kart og kompass
15. september 17:30-19:30 Surring (portal & bro) Teinemyr Pionering (patruljemerke)
22. september 17:30-19:30 Patruljemøte (turplanlegging) Jerv hos Anne Mathilde / Svane hos Jonas Patruljehaik
29. september Høstferie
6. oktober 17:30-19:30 Skogbruk og litt bygging/surring Teinemyr Skogbruk & pionering
13. oktober 17:30-19:30 Skogbruk Teinemyr Skogbruk  
fre-lør 16-17.10. 17:30-19:30 Jerv: oppmøte Teinemyr, kl 15 Svane: oppmøte Blåbæråsen bhg. Kl 17.30 Patruljehaik
20. oktober 17:30-19:30 Turevaluering og FN-merke Speiderhytta Patruljehaik & FN-merke
27. oktober 17:30-19:30 FN-merke - brev til statsminister Grøgårdsmyrbakken 3 FN-merke
3. november 17:30-19:30 Knuter Speiderhytta Knuter 1
10. november 17:30-19:30 Knuter/FN/Skogbruk ikke bestemt
17. november 17:30-19:30 Overaskelse Speiderhytta Kreativitet
24. november 17:30 Juleneksalg Møglestu gård
28. november info kommer Fakkeltog og Lysmesse Lillesand sentrum
1. desember info kommer Grøtfest LUS (sannsynligvis)
Julefri
12. januar 17:30-19:30 Oppstart 2021 mer info kommer

Helgearrangement er markert med grønn. Vi satser på en gøy og aktivitetsrik høst 2020!
Speiderhilsen
Kurt Arne (94 17 57 93) og Steffi (90 28 99 65)

facebook gruppe (lukket): Stifinnere i Lillesand Speidergruppe



Lillesand Speidergruppe, Vår 2020 

Vandrer 
Møtetidspunkt: Tirsdager kl 18:00 – 20:00 

Dato Tid Aktivitet Oppmøte 

14. januar 18:00-20:00 Oppstart: Lov&Løfte Oppmøte ved Teinemyr 

21. januar 18:00-20:00 Patruljemøte/planlegging   

28. januar 18:00-20:00 Patruljemøte   

4. februar 18:00-20:00 Førstehjelp /Patruljemøte   

18. februar   Vinterferie   

21.-23. februar   Vintertur til Øynaheia   

24. februar 17:30-19:00 Tenkedagen Lillesand Ungdomsskole 

25. februar 18:00-20:00 Patruljemøte   

3. mars 18:00-20:00 Førstehjelp /Patruljemøte   

10. mars 18:00-20:00 Orientering (Teori)   

14. mars   Lørdags Orientering    

17. mars   Fri   

24. mars 18:00-20:00 Pionering  på Savemyr Oppmøte ved Teinemyr 

28. mars 20:30-21:30 Earth Hour Toppen av Vardåsen 

31. mars 18:00-20:00 Pionering  på Savemyr Oppmøte ved Teinemyr 

7. april   Fri   

14. april 18:00-20:00 Speideraksjonen 2020   

18.-19. april   St.Georgsfeiring med overnatting Savemyr 

21. april 18:00-20:00 Forberedende Patruljekonkurranse   

25. april 18:00-20:00 Patruljekonkurranse   

28. april 18:00-20:00 Pionering  på Savemyr Oppmøte ved Teinemyr 

2. mai 18:00-20:00 HAIK   

5. mai   Fri   

9.-10. mai   Patruljeførerkurs (Peff 2) / HAIK   

19. mai 18:00-20:00 Pionering  på Savemyr Oppmøte ved Teinemyr 

26. mai 18:00-20:00 Pionering  på Savemyr Oppmøte ved Teinemyr 

6.-7. juni   Skjærgårdstur   

 



Lillesand Speidergruppe, Høst 2020 
Vandrer 

Møtetidspunkt: Tirsdager kl 18:00 – 20:00 

Dato Tid Aktivitet Oppmøte 
24. aug 18:00-20:00 Oppstart Speiderhytta 
1. sept 18:00-20:00 Kompass Tingsaker båtforening 
5.-6. sept  Natt i Naturen Se info på nettsiden 
8. sept 18:00-20:00 Vedlikehold av kniver og økser Speiderhytta 
12. sep 18:00-20:00 Høyt og Lavt Havnetomta (Lillesand) 
22. sept 17:30-19:00 Kompass/ skattekart Borkedalen skole (P-plass) 
29. sept   HØSTFERIE  
6. okt 18:00-20:00 Bål / rydding Savemyr 
10. okt 20:30-21:30 Fisketur Se info på nettsiden 
17. okt 18:00-20:00 Jamboree on the Internet (JOTI) Speiderhytta 
27. okt 18:00-20:00 Bål/tau Savemyr 
3. nov 18:00-20:00 Lage stol Se info på nettsiden 
10. nov 18:00-20:00 Lage stol Se info på nettsiden 
17. nov 18:00-20:00 Speidermøte Se info på nettsiden  
21.-22. nov  Helgetur _AVLYST! Se info på nettsiden 
23. nov 19:15-20:00 Hente julenek på Møglestu gård Se info på nettsiden 
24. nov 18:00-20:00 Hjemmespeiding: Levere julenek  
1. des 18:00-20:00 Tur  
Lørd 5. des 18:00-20:00 Juleavslutting Teinemyr - Savemyr 

 

Vi tar forbehold om justeringer i programmet underveis:  
Husk å sjekke nettsiden eller facebook hvis du ikke har fått lapp om de ulike turene 

- Nettside for Lillesand Speidergruppe: www.lillesand.speiding.no 
- Facebook-gruppe (be om å bli medlem!): «Vandrere Lillesand Speidergruppe» 
- Norges Speiderforbund: www.speiding.no 

 

Kontaktinformasjon til ledere: 
Tor Nordanger:  tlf 90212676  epost: nordanger65@gmail.com 
Michael Danielsen:  tlf 97055003  epost: speiderlederen@gmail.com 
Stian Harring:   tlf 41547018  epost: harring99@gmail.com 
Glenn Pettersen  tlf 5600808 

http://www.lillesand.speiding.no/
http://www.speiding.no/


�������� ���	
����	�����
����	�	�����������	����	�����	�	���������	������
�����������������������������
��������
����������
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