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ابحث عن أقرب مجموعة كشافة إليك
على الموقع اإللكتروني
(+47) 22 99 15 50
post@kmspeider.no
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قيمنا :المسيحية ،الوحدة  ،المشاركة
المجتمعية ،والتنمية الشخصية،
والحياة في الطبيعة .

يمكن ألي شخص أن يكون كشافا!
Photo: Jiri Pa

ur

يدار عمل الكشافة المحلية عن طريق مجموعات الكشافة
 KFUK-KFUMفي جميع أنحاء البالد .ولدينا عرض
للجميع ،ونحن نستخدم تقسيم الفئات العمرية التالية:

 > FAMILIESPEIDINGمن المرحلة 0
وحتى بدء الدراسة لكل أفراد األسرة ،مع التركيز
على اللعب والتعلم.

 > OPPDAGEREمن المرحلة 1إلى .2
اللعب والقيام برحالت استكشافية في المناطق
المجاورة.
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 > STIFINNEREمن المرحلة  3إلى .4
استكشاف الطبيعة من خالل اللعب والتعلم.

إن عمل الكشافة يديره
متطوعون .ونرحب
بانضمام أولياء األمور إلينا!

الديانة المسيحية هي جزء مهم من عمل
الكشافة ،ولكن الجميع موضع ترحيب.
ونحن نركز على بناء بيئات جيدة تتسم
بالثقة واألمان والقيم الجيدة .نحن نريدك أن
تنضم إلينا!

 > VANDREREمن المرحلة  5إلى
 .10توسيع األفق والتطور من خالل التعاون
والصداقة .وفي مرحلة الشباب يزيد التركيز على
التدريب على القيادة.

 > ROVEREمن المرحلة  10وحتى إتمام
 25عاما
إن هذا الوقت يكرس للتحديات والتجارب
والمجتمع في سياق أوسع :المحلي والوطني
والدولي..

 > LEDEREنحن نقدم عرض من أجل تطوير
القيادة وذلك للبالغين  .وجميع أنواع القادة محل
ترحيب :الشباب ،كبار السن ،الخبراء ،األعضاء
الجدد ،القادة من األمهات ،والقادة من اآلباء وقادة
ليس لديهم خلفية عن الكشافة.

في الك
والمعارشافة يتعلم األطفال المهارات
مدار ح ف التي يستفيدون منها على
المسؤ ياتهم ،ونحن نعلمهم تحمل
ولية
عن أنفسهم وعن اآلخرين. .
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 - KFUK-KFUMإن الكشافة
نشاط يمارس في وقت الفراغ ويتبع
لحركة الكشافة الدولية.
لدينا بالنرويج ما يقرب من 11000
عضوا .أما على الصعيد العالمي،
فهناك حوالي  40مليون كشاف.

يتعلم األطفال ويلعبون ويتعرفون على الطبيعة من
خالل ملتقيات على مدار العام .ونحن نعلم التجوال في
الطبيعة ،واإلسعافات األولية ،ومعلومات عن الطبيعة،
ال ُع َقد ،والطهي ،وأشياء كثيرة أخرى! وأحيانا نسافر في
جوالت أو مخيمات مع العديد من الكشافة اآلخرون.
ومن المثيرة الذهاب في رحلة  ،ألن األطفال يتعلمون
الكثير من خاللها !
بدأ العديد من كبار القادة تعلم القيادة في الكشافة .ما
تتعلمه لدينا ،يمنحك المهارات التي تكون محل تقدير
في الحياة العملية والمجتمع .كما يمكنك أن تحصل على
أصدقاء ،وشبكات من العالقات والخبرات من الحياة!
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