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KFUK-KFUM-speiding to
zajęcia w czasie wolnym
odbywające się w ramach
międzynarodowego ruchu
skautów. W Norwegii mamy
około 11 000 członków.
Na całym świecie jest nas
około 40 milionów.
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Na spotkaniach dzieci uczą się, bawią i
poznają naturę przez cały rok. Uczymy ich
biegów na orientację, pierwszej pomocy,
wiedzy o naturze, wiązania węzłów, gotowania
i wielu innych rzeczy! Od czasu do czasu
wyjeżdżamy na wycieczki lub na obozy z
udziałem wielu innych skautów. Wycieczki są
bardzo ciekawym przeżyciem, dzieci uczą się
wtedy bardzo dużo!
Wielu z dzisiejszych liderów wysokiego
szczebla nabywało swoje umiejętności
kierownicze na zajęciach skautów. To
czego nauczysz się tutaj jest cenione w życiu
zawodowym i w społeczeństwie. Zdobędziesz
także dobrych przyjaciół, sieć znajomych i
wspomnienia na całe życie!
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WSZYSCY MOGĄ BYĆ SKAUTAMI!
Zajęcia prowadzone są przez lokalne grupy
KFUK-KFUM w całym kraju. Mamy ofertę dla
wszystkich z podziałem na następujące grupy
wiekowe:
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FAMILIESPEIDING
> od wieku 0 do rozpoczęcia nauki w szkole
Dla całej rodziny, gdzie w centrum jest
zabawa i nauka.

STIFINNERE
> 3.–4. klasa
Poznawanie natury poprzez zabawę i
naukę.

Zajęcia ze skautami
prowadzą ochotnicy.
Serdecznie zachęcamy
rodziców do włączenia
się w tę pracę!
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OPPDAGERE
> 1.–2. klasa
Zabawa oraz wycieczki krajoznawcze
w najbliższym otoczeniu.

Wiara chrześcijańska jest ważnym
elementem naszej pracy lecz wszyscy
są tutaj mile widziani.
Kładziemy nacisk na zbudowanie
dobrego środowiska, które
charakteryzuje zaufanie,
bezpieczeństwo i pozytywne
wartości. Bardzo chcemy, abyś do
nas dołączył!

VANDRERE
> 5.–10. klasa
Rozwijanie horyzontów oraz rozwijanie się
poprzez współpracę i koleżeństwo. W kla
sach gimnazjalnych koncentrujemy się bar
dziej na treningu umiejętności przywódczych.
ROVERE
> od ukończonej 10. klasy – do 25 lat
Czas na poważniejsze wspólne przeżycia na
szerzej zakrojoną skalę: lokalną, krajową i
międzynarodową.
LEDERE (Przywódcy)
> Oferujemy rozwój umiejętności przywód
czych dla dorosłych.
Wszyscy są mile widziani : młodzi, starsi,
doświadczeni, nowi, mamy i ojcowie oraz
liderzy bez wcześniejszego doświadczenia
jako skaut.
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JAK NAS ZNALEŹĆ
Znajdź najbliższą grupę
skautów na:
(+47) 22 99 15 50
post@kmspeider.no
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-André Dahl

www.kmspeider.no

NASZE WARTOŚCI TO: wiara chrześcijańska,
wspólnota, zaangażowanie społeczne, rozwój
osobisty, przebywanie na łonie natury

facebook.com/kmspeider

