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VELKOMMEN SOM SPEIDER I BØNES SPEIDERGRUPPE
I denne trykksaken vil dere finne en del opplysninger om vårt arbeid samt diverse
praktiske detaljer. Har dere spørsmål, ber vi om at det tas kontakt med enhetsleder.
Navn og telefonnummer står på nest siste side.
Vi ber om at innmeldingsskjemaet på siste side snarest returneres i utfylt
stand til en leder.
BØNES SPEIDERGRUPPE
Bønes speidergruppe er tilsluttet Hordaland krins av Norges speiderforbund.
Speidergruppen ble stiftet 1982, og har i dag 80 medlemmer, både gutter og jenter.
Speidergruppen fordeler sine medlemmer etter alder i følgende enheter:
-

Beverkolonien (1. - 2. klasse)
Småspeiderflokken (3. - 4. klasse)
Speidertroppen (5. klasse – 10. klasse)
Roverlaget (fra videregående og oppover)

Speidergruppen styres av et valgt gruppestyre og Bønes speidergruppes øverste
organ er gruppetinget. Her har alle medlemmer fra og med det året de fyller 15 pluss
valgte representanter fra speidertroppen møte- og stemmerett.
Alle speiderforeldrene blir automatisk medlem av foreldregruppen. Denne gruppen
hjelper med praktiske oppgaver og skaffer til veie økonomiske midler til
speidergruppen.
BEVERKOLONIEN
Beverkolonien har sirka 15 medlemmer og ledes av voksne ledere. Møter avholdes
annenhver mandag, og alle møter avholdes i friluft. Det legges vekt på å gi beverne
smakebiter av ulike speideraktiviteter.
SMÅSPEIDERFLOKKEN
Småspeiderflokken har sirka 25 medlemmer, som deles i 3-4 kull, og ledes av
voksne ledere. Programmet er lagt opp med stor vekt på friluftsliv. Møter avholdes
annenhver onsdag, og alle møter avholdes i friluft. I tillegg kommer en del
arrangement i helger.
SPEIDERTROPPEN
Speidertroppen har sirka 30 medlemmer og ledes av voksne ledere. Speiderne er
inndelt i selvstendig arbeidende patruljer som ledes av en patruljefører og assistent
som er litt eldre enn de øvrige medlemmene. Patruljenavnene er i år Bever, Ekorn,
Gaupe, Oter og Ørn, hvor Bever og Oter er jentepatruljer og de andre guttepatruljer.
Speidertroppen har sine møter hver mandag i tillegg til et aktivt helgeprogram.
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ROVERLAGET
I roverlaget deltar våre medlemmer som er ferdig med grunnskolen og er under 25
år. Foruten sine vanlige møter drar roverne på tur og er til uvurderlig nytte som
medarbeidere i de andre enhetene.
FORELDREGRUPPEN
Alle foreldre med speidere er automatisk medlem i foreldregruppen. Foreldregruppen
har som målsetting å bistå med støttefunksjoner til gruppen.
Blant oppgavene som foreldregruppen har ansvaret for, er 17. mai-fiskedam på
Bønes skole, bingovakter og rydding av fellesutstyr etter at speiderne har vært på
tur.
MÅLET FOR ARBEIDET
Norges speiderforbunds mål er å utvikle medlemmene til selvstendige og
ansvarsbevisste mennesker ved
-

å tilby dem et treningsprogram med vekt på friluftsliv, samfunnsengasjement, internasjonal forståelse og opplevelse av speideridealene
å gi medbestemmelse og ansvar
å hjelpe dem til en kristen tro.

Medlemmer som tilhører en annen religion utvikler sin tro innen dette religionssamfunn.
SPEIDERLØFTET
Medlemmene gir sin tilslutning til Norges speiderforbunds målsetting ved å avlegge
speiderløftet, som lyder:
Jeg lover etter beste evne:
å være åpen for Gud
hjelpe andre og
leve etter speiderloven
SPEIDERLOVEN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

En speider er åpen for Gud og Hans ord.
En speider kjenner ansvar for seg selv og andre.
En speider er hjelpsom og hensynsfull.
En speider er en god venn.
En speider er ærlig og pålitelig.
En speider kjenner naturen og verner om den.
En speider tenker og handler selvstendig og prøver å forstå andre.
En speider gjør sitt beste i motgang og vansker.
En speider er nøysom og prøver å klare seg selv.
En speider arbeider for fred og forståelse mellom mennesker
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MØTETIDER
Møtetider for de enkelte enhetene er:
Beverkolonien
Ulveflokken
Speidertroppen
Roverlaget

Mandager klokken 17.30 - 19.00
Onsdager klokken 18.00 - 19.30
Mandager klokken 18.30 - 20.00
Torsdager klokken 18.30

Møtested og møtetid kan variere ved enkelte anledninger. Disse vil enten være
beskrevet i terminlisten eller bli meddelt hjemmet via skriv eller e-post.
TERMINLISTER
Hver enhet utgir sin egen terminliste som inneholder alle planlagte møter, turer,
konkurranser og øvrige arrangement. På terminlisten er også beskrevet
fremmøtested og –tid for arrangementet. Oppdaterte terminlister og eventuell
tilleggsinformasjon om arrangement finnes på gruppens internettsider.
Vi gjør oppmerksom på at patruljene i troppen også arrangerer sine egne turer. Disse
er ikke notert i terminlisten.
FORFALL FRA MØTER OG ARRANGEMENTER
Husk å gi beskjed ved forfall fra terminfestet arrangement. Da slipper vi å vente på
de som ikke kommer.
ØKONOMI
Bønes speidergruppes kontingent er for året 2008 kroner 680,00. Gruppen har egne
regler for søsken- og familiemoderasjon. Vi ber om forståelse for vårt ønske om
innbetaling senest ved forfall. Medlemmer som begynner i annet halvår betaler
redusert kontingent.
Alle arrangement som gjennomføres i enhetene er sterkt subsidiert av gruppen.
Den daglige drift av gruppen og vedlikehold/nyinnkjøp av fellesutstyr krever inntekter
utover medlemskontingenten. Store deler av disse inntektene kommer fra 17. maiarrangementene i tillegg til bingovaktene.
SKJORTE, SKJERF OG SÆRPREGSARTIKLER
Speideren vil få utdelt speiderskjerf og knute ved opptagelsen som vanligvis finner
sted sent på høsten.
Speiderskjorten benyttes på de fleste arrangement, men er ikke alltid et krav.
For informasjon om hvordan man kan kjøpe speiderskjorte, se gruppens
internettsider. Alle merker som skal bæres på skjorten fås utlevert av leder, og på
nettsiden er det forklart hvor de ulike merkene skal plasseres.
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På gruppens nettsider finnes også informasjon om hvordan man kan kjøpe
Speiderboka, et nyttig verktøy for speiderne i troppen.
Bønes speidergruppe har også egen gruppelue, strikkemønster finner du på
gruppens nettsider. Her kan du også bestille gruppens genser og jubileumspiké, men
dette er ikke obligatorisk.
INTERNETT
På gruppens internettsider, www.bonesspeiderne.no, finner du alltid oppdatert
informasjon, terminlister, kontaktinformasjon, bilder fra arrangement, artikler,
påmelding til arrangement og mye annet.
Fornavn og/eller bilde av speiderne kan bli lagt ut på nettsidene dersom man ikke
har reservert seg mot dette.
KONTAKTPERSONER/ENHETSLEDERE
Beverkoloni
Ulveflokk
Speidertropp
Roverlag
Gruppen

Gerdt Vedeler
Brynhild Stavland
Tor-Atle Jensen
Matias G. Sundal
Erik Geber
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55 12 01 98
55 12 59 35
55 12 59 35
55 99 02 36
55 12 41 90

kolonien@bonesspeiderne.no
flokken@bonesspeiderne.no
troppen@bonesspeiderne.no
laget@bonesspeiderne.no
gruppen@bonesspeiderne.no

Bønes
speidergruppe

Innmeldingsblankett Bønes speidergruppe
Navn:______________________________________________________________
Adresse:___________________________________________________________
Postnummer:___________ Poststed:____________________________________
Født:_________________ Telefon:________________
E-post foresatt:______________________________________________________
E-post speider:______________________________________________________
Skole:_____________________________________
Vi har informert lederne om eventuelle sykdommer, allergier, medisinbruk
og annet som lederne kan ha behov for å vite. (Kryss også hvis dette ikke er
aktuelt.)
Dato:________ Foresattes underskrift:_________________________________
Returneres omgående til en leder eller til
Erik Geber, Bønesskogen 97, 5152 Bønes.
Disse opplysningene vil inngå i Norges speiderforbunds sentrale medlemsregister
som danner grunnlag for utsendelse av medlemsblad, faktura, etc. Speidergruppens
ledere vil også bruke opplysningene i sitt daglige arbeid.
Kontaktinformasjon om den enkelte blir kun gjort tilgjengelig for gruppens
medlemmer, vi videreformidler ikke personopplysninger til andre.
Fornavn og/eller bilde av speiderne kan bli lagt ut på gruppens internettsider dersom
man ikke har reservert seg mot dette.
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