Speiding – what?
Du våkner av at vannet drypper deg i ansiktet.
Det er helt mørkt. Rundt deg i huken aner du
soveposene til de andre. Utenfor er det blitt kaldere,
men inne i huken er det lunt og godt.
Dette er speiding.

Dette høres
morsomt ut!

Speider’n
på Kjølberg

Dersom du har lyst til å bli speider, kan du ta en
tur til speiderlokalene våre i Petrikirken på Kjølberg.
Her har vi våre ukentlige møter, – hvis vi da
ikke er ute og har det fint i ”Guds frie natur”.
Vi har tilbud til alle aldersgrupper:

Speiding gir oss vennskap, friluftsliv, praktisk viten og
livskvalitet. Vi lever i en organisasjon der problemer kan
bli muligheter, og der det som i utgangspunktet føles
negativt kan vendes til noe positivt.
Speiding er et godt og allsidig tilbud til barn og unge,
som gir samhold og meningsfylte aktiviteter.
Speiderbevegelsen er med på å utvikle hele mennesket.
Et menneske med allsidige praktiske ferdigheter.
Et menneske som tar vare på andre og lærer å ta ansvar.
Speiderarbeidet bidrar til å utvikle hele mennesket.

Bever
Småspeidere
Jentetropp
Guttetropp
Rovere
Elgpatruljen

1.- 2. klasse
ons. kl 18.00-19.30
3.- 4. klasse
ons. kl 18.00-19.30
5. klasse -16/17 år tirs. kl 18.00-19.30
5. klasse -16/17år tors. kl 18.00-19.30
16 år og oppover
man. kl 19.00*
for psykisk utviklingshemmede gutter.

* Rover’n er annenhver uke.
Vi er tilknyttet Metodistkirkens speiderkorps og har flere
aktiviteter sammen med menigheten i Petrikirken i løpet
av året. Dersom du har lyst til å være med i en positiv fritidsaktivitet, kan du få nærmere opplysninger ved å sende
en mail til gruppeleder@kjolbergspeidergruppe.no,
eller se på www.kjolbergspeidergruppe.no
Ja, jeg vil begynne på speider’n på Kjølberg!
Navn:..................................................................................................................
Adresse:...........................................................................................................
Tlf:............................................................... Født:............................................

Jeg lover etter
beste evne:
• å være åpen for Gud
• hjelpe andre
• leve etter speiderloven

Les mer på
www.kjolbergspeidergruppe.no

Kjølberg

Speidergruppe

TELL Reklamebyrå

Alle er tause, men det er godt i stillheten. Du har
nettopp fortalt ting om deg selv som du aldri før har
sagt til noen. Likevel er du trygg, for rundt bålet har
du venner du kan stole på og som setter pris på deg.
Dette er speiding.

En utfordring for hele deg!

Livskvalitet

Verdens
største vennegjeng

Lufta er for alle

Mangler vi ekte vennskap i dagens samfunn?
Det er godt og viktig å ha mennesker i livet sitt som man er
trygge på, er glad i, og som man føler seg hjemme blant.
I Kjølberg speidergruppe står utvikling av vennskap sentralt,
både mellom venner og mellom ulike folkeslag.
Et godt vennskap går dessuten lengre enn toleranse, og krever
at du aktivt stiller opp for å hjelpe og støtte din venn.

Heldigvis! For friluftsliv er å oppleve – i seg selv eller
sammen. Nærheten til naturen. Varmen fra bålet og lukten
av skog og nykokt kaffe etter arbeidet med å slå leir.
Friluftslivet er både en arena for utfoldelse og en viktig
aktivitet i speiderarbeidet. I tillegg til det flotte nærmiljøet
vi har rundt Kjølberg, er områdene rundt speiderhytta vår
”Ingerhaug” ved Børtevann, et sted vi dyrker et aktivt uteliv.

Alle har vi verdioppfatninger som er et
resultat av påvirkning og personlig utvikling.
Speiderbevegelsen har definert hva
den oppfatter som sentrale verdier:
Vennskap, nestekjærlighet, toleranse, ansvar,
selvstendighet, respekt for naturen og den kristne tro.
Livskvalitet har speiderne på Kjølberg også fått beriket
gjennom vår patrulje for psykisk utviklingshemmede.
Et tilbud vi har hatt i mer enn 35 år.

Ekte lykke
kan veie 213 gram,
være selvfisket
og er digg på grillen.

Jeg kan!
Speiding handler mye om å omsette teori til praksis
– å lære ved egen aktivitet.
Du får mulighet til å prøve og feile – og prøve igjen.
Slik får du trening i å finne løsninger på dine utfordringer.

