Vil du bli speider i sjøspeideren?
Til elever ved Haga og Storevarden skole

1.Tananger Sjøspeider har plass for noen nye speidere fra høsten.
Hos oss kan du starte allerede i 1. klasse. Da blir du Bever-speider.
Bever-speidere er gutter og jenter i 1. og 2. klasse. Fra og med 3. klasse blir du
småspeider med flere utfordringer og turer og f.o.m. 5 klasse er du stifinner og da
blir det enda mer spennende! Fra 8 klasse blir du vandrer; en progresjon for hvert år..
Programmet er basert på å være mye ute; speiderne er ute både ved og på sjøen og
de er ute i skog og mark, snø og is.
Speideren har 5 grunnpilarer; det er vennskap, friluftsliv, samfunn, kreativitet og
livskvalitet.
Liker du deg ute i naturen og på sjøen? Liker du å dra på tur? Da er sjøspeideren
noe for deg!
Speideren starter opp første uke i september.
Du kan lese mer om speiding på www.speiding.no eller på vår nettside
www.1tanangersjo.no der du også kan melde deg inn.
Vi har følgende møtetider:
Bevere:
Mandager 1700-1830 alternativt onsdag 1700-1830
Småspeidere:
Tirsdager 1730-1900 alternativt torsdag 1700-1830
Stifinnere:
Onsdag 1830-2000 alternativt torsdag kl. 1830-2000
Stifinnerasp.
Mandager 1830-2000
Vandrere:
Onsdager alt. torsdager 1900-2030
Kan du (foreldre/besteforeldre/søsken) være med som aktiv leder, vil din
speider gå foran i «køen». Vi har ventelister og jo flere ledere vi har, jo flere barn
kan få begynne som speidere! Du trenger ingen forkunnskaper, men må like å være
ute og likeså være sammen med barn/ungdom. At det er kjekt og givende, det kan
våre ledere skrive under på.
Søknadsfrist er tirsdag 28. august kl. 1600 på www.1tanangersjo.no .
«Førstemann-til-mølla»-prinsippet, så vær rask! Alle vil få svar og tilbakemelding.
Spørsmål?
Lovise Mæland,
41510707
Stian Magnussen, 90595558

lovise.maland@getmail.no
stian@veteranbrannbiler.com

Les mer på andre side. Kanskje vi ser deg i gruppen vår fra høsten? Det håper vi
på! ☺ Å være aktiv leder, vil si å stille på møter og turer for enheten og ta din del av
ansvar i gruppen. Kan også si at ledere er fratatt dugnad.

