
 

 

Har du lyst til å begynne som speider i 

Brøttum Speidergruppe ? 

 

 

 

- her er litt informasjon 

 

 

 

 

Norges speiderforbund sin 

formålsparagraf: 

Norges speiderforbund 

(NSF) sitt mål er å utvikle 

medlemmene til 

selvstendige og 

ansvarsbevisste mennesker 

ved: 

 

 

 

a) å tilby dem et treningsprogram med vekt på friluftsliv, 

samfunnsengasjement, internasjonal forståelse og opplevelse av 

speideridealene 

b) å gi dem medbestemmelse og ansvar 

c) å hjelpe dem til en kristen tro 

(medlemmer som tilhører en annen religion, utvikler sin tro innen 

dette religionsamfunnet) 

 

 

Norges speiderforbund sine kjerneverdier: 

 

Friluftsliv, Vennskap, Opplevelser, Samarbeid 

 

 

Aldersinndeling 

 Småspeider er speidere i aldersgruppen 3.-4. klasse 

 Speiderne er speidere i aldersgruppen 5.-10. klasse 

 Rovere er speidere over 16 år 

 

 



 

Flokken - Småspeider 

Flokken er småspeidernes arbeidsenhet. Leken er en viktig 

arbeidsmetode i flokken. Lek er aktivitet med mening.  

Gjennom arbeidet med småspeiderprogrammet skal den enkelte 

speider: 

 Få trening i samarbeid med andre 

 Utvikle ansvarsfølelse og lære å ta ansvar for seg selv 

 Utvikle nyskjerrighet og positive holdninger til læring 

 Bli kjent med og utvikle omsorg og ansvar for naturen 

 Bli kjent med og utvikle ansvar for nærmiljøet 

 Bli kjent med speidingens verdigrunnlag 

 

Troppen – Stifinner/Vandrer 

Troppen er speidernes arbeidsenhet.. Patruljen 

er den viktigste enheten i speiderarbeidet. 

Gjennom patruljen kan man realisere 

speidingens mål, gi mulighet til selvstendig 

arbeid, læring og sosial trening. 

Programmet er delt i to, et stifinnerprogram 

for 5.-7. klasse og et vandrerprogram for 8.-

10. klasse. 

 

Gjennom arbeidet med stifinnerprogrammet 

skal den enkelte speider:  

 Utvikle praktiske ferdigheter 

 Benytte egne ferdigheter, kunnskaper og kreativitet til å løse nye 

oppgaver 

 Prøve seg på ledelse 

 Oppleve et aktivt friluftsliv og lære og verdsette det 

 Bli kjent med samfunnet og bli bevisst muligheten til å påvirke 

 Oppleve samarbeid og vennskap i patruljen 

 Utvikle forståelse for speidingens verdigrunnlag 

 

Gjennom arbeidet med vandrerprogrammet skal den enkelte 

speider: 

 Ta ansvar for egen læring 

 Få erfaring i ledelse 

 Få mulighet til å strekke egne grenser 

 Utforske ny aktivitetsområder og nye territorier 

 Oppleve et aktivt friluftsliv gjennom alle årstidene 



 Utvikle evnen til å orientere seg i samfunnet og motiveres til 

engasjement 

 Oppleve samarbeid og vennskap i patruljen 

 Utvikle respekt for andres livssyn og kultur 

 Gis mulighet til å utvikle egne holdninger til kristen tro 

 

Rover 

Mye av roverarbeidet består i at roverne selv finner på tingene og gjør 

dem selv. Du må selv ta et aktivt ansvar for å oppleve rovering på 

godt og vondt. Dra på roverarrangementer i inn og utland, treff andre 

rovere, gjør prosjekter og fullfør drømmer. Det er faktisk det som er 

rovering. 

 

Gjennom arbeidet med roverprogrammet skal du: 

 Ta ansvar for egen utvikling 

 Gis mulighet til å realisere egne ønsker og drømmer 

 Utvikle forståelse for friluftslivets kvaliteter i forhold til 

samfunnet 

 Være en ressurs for lokalsamfunnet 

 Oppleve samarbeid og vennskap på tvers av landegrenses og 

kultur 

 Utvikle evnen til å dele og formidle personlige tanker angående 

religiøse spørsmål på en måte som ikke virker støtende på andre 

 Få trening i definere egne prosjekter og gjennomføre dem 

 

 



Diverse informasjon:  

 

Hjemmeside til Norges speiderforbund 

http://www.speiding.no 

 

Hjemmeside til Brøttum speidergruppe av NSF 

http://brottum.speidergruppe.org 

 

- her kan du også laste ned innmeldingsblankett og sende direkte til 

speidergruppa 

 

Kontaktpersoner 

Gruppeleder/troppsleder 

Trude Mæhlum mob 95134988 e- mail: trude.maehlum@blomster.no 

Arnfinn Roel  mob 913 97688 e-mail: arnfinn.roel@c2i.net 

Torstein Øverbø mob 48064241 e- mail: toeverb@online.no 

 

Småspeider 

Rigmor Larsen mob 99404715 e- mail: rigmor.larsen@live.com 

 

Møtested 

Høgvang i Holteveien 

 

Møtetidspunkter 

Småspeider: Mandager i partall uker kl 1800-1930 

Tropp:      Mandager i oddetall uker kl 1800- 20 

 

Kostnad 

Kontingent kr 650.- pr år som også dekker forsikring 

Egenandel ved enkelte arrangementer 
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