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Speidermetoden
Speidermetoden er det viktigste verktøyet vi bruker i speiderarbeidet. Det er nettopp Speidermetoden som gjør det vi
driver med til speiding.
Speidermetoden består av 8 elementer:
• Forpliktelse gjennom lov og løfte
• Learning by doing
• Bruk av patruljesystemet
• Friluftsliv
• Samfunnsengasjement
• Symbolikk, rammer og lek
• Progresjon i aktiviteter og ferdigheter
• Medbestemmelse og ansvar
Speidernes utvikling blir best ivaretatt når man bruker flere
elementer i Speidermetoden samtidig. Elementene er viktige som helhet, men hvert enkelt element kan samtidig
vektlegges forskjellig avhengig av aldersgruppe. For eksempel hos de yngste aldersgruppene – bevere og småspeidere
– er symbolikk, rammer og lek det mest brukte elementet
i Speidermetoden, mens i troppen prioriterer man bruk av
patruljesystemet og medbestemmelse og ansvar. Elementer
som friluftsliv, learning by doing og progresjon er mer overordnede og er viktig i alle aldersgrupper.
Det at elementene vektlegges forskjellig betyr ikke at man skal
velge ut noen elementer man bruker i enheten, og så la de
andre ligge. Helhetlig og balansert bruk av alle elementene i
Speidermetoden er den beste måten å sørge for kvalitet i speiderarbeidet på.
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Organisasjonen
Speiderbevegelsen er verdens største barne- og
ungdomsorganisasjon. Det er et verdensforbund
for gutter og et verdensforbund for jenter. I tillegg
er det et nasjonalt forbund - Norges speiderforbund for både
gutter og jenter. Norges speiderforbund er delt opp i kretser,
vi er medlem av Fredrikstad krets. Som metodistpeidere er vi
også medlem av Metodistkirkens Speiderkorps. Kjølberg Speidergruppe er en av Norges største speidergrupper.

Gruppestyret
Kjølberg Speidergruppe har et styre bestående av 5 personer.
Styret består av gruppeleder, sekretær, kasserer, gruppeassistent og styremedlem.

En gang speider - alltid speider
Her kan du se en oversikt over alderstrinnene i Kjølberg
speidergruppe og når de har møte. Felles for alle er at vi
liker å være ute i skog og mark :)

Bever’n
• Bever’n er tilbudet for våre yngste speidere, 6 til 7 år
(1. - 2. Klasse).
• Vi har møte hver onsdag fra 18.00 til 19.30.
• Karneval for bevere og småspeidere, hele kretsen.
• Småspeiderleir for hele kretsen, 2. klassingene.

Småspeider’n
• Småspeider’n er tilbudet for jenter og gutter, 8 til 9 år
(3. - 4. Klasse).
• Vi har møte hver onsdag fra kl. 18.00 til 19.30.
• Karneval for bevere og småspeidere, hele kretsen.
• Småspeiderleir for hele kretsen.
• Småspeiderkino på høsten for alle småspeidere i
kretsen
• Småspeidertur, en liten forsmak på troppstur.

Innmelding
I Kjølberg speidergruppe har vi en prøvetid på tre møter. Etter
dette må speideren meldes inn i gruppa. Innmelding kan
gjøres på blimed.kjolbergspeidergruppe.no

Jentetroppen
• Jentetroppen er tilbudet for jenter 10 - 16 år
(5. klasse - videregående).
• Vi har møte hver tirsdag fra kl. 18.00 til 19.30.
• Troppstur, kano-, skogstur eller noe annet tøft.
• Patruljetur, alene på tur med patruljen.
• Kretsbannerkonkurranse i kretsen.
• Ukesleir på sommeren.

Guttetroppen
• Guttetroppen er tilbudet for gutter 10 - 16 år
(5. klasse - videregående).
• Vi har møte hver torsdag fra kl. 18.00 til 19.30.
• Troppstur, kano-, skogstur eller noe annet tøft.
• Patruljetur, alene på tur med patruljen.
• Kretsbannerkonkurranse i kretsen.
• Ukesleir på sommeren.

Rover’n
• Rover’n er tilbudet for våre eldste speidere, 16 + år
(videregående og oppover).
• Biukentlige møter på mandag fra kl. 18.30 til 21.00.
• Roverfemkamp, konkurrer om Pagos sverd.
• Roveropptagelse, den tøffe veien for å bli ekte rover.

Seremonier
Seremonier er en del av det å være speider. På speideraktiviteter er det en fast åpning og avslutning. Alle som vil bli speidere deltar i en opptagelsesseremoni og avlegger speiderløfte:
Jeg lover etter beste evne å være åpen for Gud,
hjelpe andre og leve etter speiderloven.
Dette løftet fornyes hvert år på St.Georgsdagen. Rover’ne har
en egen opptagelsestur for å bli tatt opp som ekte rovere.

§ 4. En speider er en god venn*
*Den viktigste speiderloven ;)

Uniform
Speiderskjorten er et fest- og representasjonsplagg.
Aktive speidere og ledere vil ha bruk for speiderskjorte og anskaffer dette selv hos speider-sport.no.
På møter og turer bruker alle speidere skjerf.
Kjølberg Speidergruppe har en egen gruppegenser
som kan brukes på møter. Denne fåes kjøpt av
enhetsleder.

Barn og unge med spesielle behov

Det er flere som har spesielle behov, både med og uten diagnoser.
Vi forventer at foresatte informerer om dette til leder før oppstart.
Dette for at vi skal kunne tilrettelegge best mulig.

Bildebruk
Kjølberg Speidergruppe tar mange bilder i forbindelse med
speiderarrangementer som vi ønsker å bruke i ekstern og intern kommunikasjon. F. eks vår hjemmeside og facebookside.
Vi bruker bare bilder hvor speider’ne fremstår på en positiv
måte.
Foresatte som ikke ønsker at vi bruker bilde av deres sønn/
datter må gi skriftlig beskjed om dette til
kontakt@kjolbergspeidergruppe.no

Arrangementer for alle speidere
Høstsemester
Oppstartstur
Start på speideråret for patruljeførere, rovere og ledere. Dette kan være
kanotur, fjelltur, sykkeltur, fyrtyr, eller lignende.

Ingerhaugdagen

Friluftsgudstjeneste og aktivitetsdag for familien på hytta vår Ingerhaug.
Speider’ne overnatter.

Gruppeting

Her bestemmes gruppas fremtid. Speidere 12 år og oppover kan delta.

Troppstur

Tur for troppen. Noen ganger samme helg som ingerhaugdagen. Turen
avsluttes da på Ingerhaug.

Lysmesse

Vi samles i kirken i mørketida. Åpent for familie. Bever og småspeider
sørger for luciatog.

Vårsemester
Juletrefest

Årlig juletrefest med underholdning og kanskje et besøk av nissen.

Fredsmarsj

Speider’ne deltar på fredsmarsjen i byen for å vise at vi bryr oss.

Vintertur

Vintertur med gruppa annenhvert år.

Gruppeting

Her bestemmes gruppas fremtid. Speidere 12 år og oppover kan delta.

Kretsbannerkonkurranse + St.Georgsdagsfeiring

Konkurranse mellom alle patruljene i kretsen. De tre beste patruljene går
videre til Norgesmesterskapet i speiding. St. Georgsdagen markeres under
kretsbannerkonurransen med fornying av speiderløftet.

Speideraksjonen

Årlig innsamlingsaksjon for å gjøre livet bedre for mennesker i andre land.
De to siste årene samlet Kjølberg speidergruppe inn mest penger i Norge.

Småspeiderleir

Tidlig på sommeren er det leir, en helg, for 2. - 4. klasse. En liten forsmak
på troppens ukesleir. Dette er felles for hele kretsen.

Sommerleir

Ukesleir for troppen og rovere. Dette rulerer mellom landsleir, korpsleir,
kretsleir og gruppeleir. Kjølberg speidergruppe har også hatt tradisjon for
utenlandstur hvert 6. år.

Betalinger
Kontingent
Medlemskap i speiderorganisasjonen koster kr 915,- pr. kalenderår. De som starter etter sommeren betaler 50% kontingent.
Brev og giro med informasjon om kontingent sendes ut av vår
hovedorganisasjon Norges speiderforbund i Oslo. Kontingenten dekker blant annet en egen forsikring når man er på tur/
møte i regi av speideren.
Andre betalinger
Alle våre møter er gratis.
Priser på arrangement, turer og leirer blir spesifisert i invitasjon/informasjon på forhånd. Dette betales til speiderleder ved
oppmøte på tur/arrangement eller på faktura ved større turer/
sommerleir.
Foresatte må ringe ansvarlig leder før
arrangementstart ved sykdom.

Foreldrelaget
Kjølberg speidergruppe har et foreldrelag som arbeider med å
bistå speidergruppa med praktiske og økonomiske tiltak.
Alle foreldre er medlemmer av foreldrelaget. Det dannes et
foreldrelagsstyre bestående av en leder og en representant fra
hver enhet (bever, småspeider, jentetropp og guttetropp).

Dugnad
Våre forventninger er at hver speiderfamilie bidrar med 3
dugnadstimer i semesteret i tillegg til 1-2 inntektsbringende
dugnader pr. år. Foreldrelagets styre administrerer disse dugnadene.
Eksempler på dugnader:
• Gruppearrangement
• Rydding på Ingerhaug
• Speideraksjonen
• Juletrefest
• Kakebaking
Eksempler på inntektsbringende dugnader:
• Loddsalg
• Kakesalg
• Salg av sokker

Grasrotandelen
Grasrotandelen gir deg som spiller mulighet til å bestemme
hvem som skal motta noe av overskuddet til Norsk Tipping. Hver gang du spiller kan du velge å støtte det laget eller
foreningen du mener fortjener det mest. Vi oppfordrer deg til
å støtte oss i Kjølberg Speidergruppe.
Du kan bli grasrotgiver på følgende måter:
• Hos kommisjonæren eller på norsk-tipping.no
• SMS, send Grasrotandelen 992395567 til 2020

Ingerhaug ble bygget i 1933 av en tur- og jaktglad familie fra
Sarpsborg. Oppført i solide materialer. Hytta ble kjøpt i 1995,
et år etter at den gamle hytta, Oddarheim, ble solgt. Vi har
tatt vare på den fine atmosfæren som hviler over Ingerhaug,
og har i tillegg oppført flere nye bygg på tomten. Dermed kan
stedet med rette kalles et speidersenter.
Ingerhaug har køyeplass til 12, pluss ekstra madrasser. I tillegg
finnes en flott grillhytte med soveplass til 7 personer. Grillhytta rommer 20 personer rundt en idyllisk grill.
Ingerhaug har innlagt strøm og vann, med varmeovner innstilt på 7 grader. 4 kanoer med utstyr til 12 og 4 kanotraller.
Børtevann, 2 minutter unna har flotte padlemuligheter.

Vi har praktisert speiding siden 1925 og driver med
aktiviteter for alle aldre, begge kjønn og folk med alle
slags interesser. Vi har plass til enhver som ønsker å
være med på masse sosialt, utfordrende, spennende,
kreativt, koselig, hyggelig, artig, lærerikt og morsomt.
Eneste kravet vi stiller til deg er at du liker å være
sammen med andre mennesker.
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