
                
 

STIFINNERPROGRAM  HØST 2019 
 

Mandager kl.17:30 – 19:00 
 
Det er viktig at dere kler dere etter været de gangene vi har uteaktivitet (se i 
programmet). Bruk også uteklær som det ikke er så veldig farlig med. Ta på 
speiderskjerf til møtene (og speiderskjorte hvis du har), og når det begynner 
å bli mørkt ute er det lurt å ha på refleksvest på møtene. Endringer i 
programmet kan forekomme. Gi helst beskjed ved fravær. Vel møtt! 
 

26. aug Pil og bue Ta med speiderkniv 
2. sep Fisking Vi drar på fisketur. Ta med fiskestang  

  9. sep Tur Speideropptagelse. Beregnet senere 
avslutning. 

16. sep Bål Ta med speiderkniv. 
23. sep Orientering Speidermerke 
30. sep Hinderløype  

7. okt HØSTFERIE Ikke speidermøte 
14. okt Kniv/øks/sag Lære sikker bruk. Ta med speiderkniv. 

19.-  
20. okt 

Speidertur til 
Madland 

Mer info kommer 

21. okt Ikke speidermøte  Fri etter speidertur 
28. okt Mat på bål Sabbadalen. Primitiv mat. 
4. nov Me ska laga någe  

11. nov Baden Powell, 
knuter ++ 

Speiderkunnskap  
Speidermerke: Jeg er beredt 

18. nov Koder og usynlig 
skrift 

 

25. nov Hobbyaktiviteter Felles juleverksted med oppdagere og 
vandrere 

  2. des FELLESMØTE Juleavslutning. Utdeling av merker. 
 

Programmet er også tilgjengelig på www.tasta.kmspeider.no  
 
Ledere: 
John Sigve Risanger…………….. 901 17 957 

968 14 209 
412 83 302 

Tomasz Fass…………………..……. 
Kevin Yelenik …..………………….. 
Kristoffer Fotland 
Mathilde Ø. Johannessen  
William Torstensbø  
 

  

 
 
 
 

Mer info på baksiden! 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I Tasta KM gjelder i utgangspunktet følgende for alle speidere:  
 
 Speiderne kan sitte på i privatbil til en av lederne eller en av foreldrene i 

speidergruppen.  
 Det tas bilder og film av speiderne som kan brukes Tasta KFUK-KFUMs 

hjemmeside og Tasta kirkes hjemmeside, samt på infolapper, 
rekrutterings- materiell, i menighetsbladet etc. 

 Det kan brukes fornavn på barnet i tilknytning til bilder. 
 
Det er selvfølgelig lov å reservere barnet mot alt eller deler av dette.  Tasta 
KM innhenter tillatelse (evt. reservasjon) til ovenfor nevnte via underskrift fra 
foresatte på skjemaet «Registrering Tasta KFUK-KFUM speiderne».  Ta 
kontakt med en leder hvis du har noen spørsmål tilknyttet dette. 
 
 
 
 

På vår hjemmeside på tasta.kmspeider.no finner du blant 
annet registreringsskjema, semesterprogram,  

bilder og linke til Speiderbutikken. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


