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9.1 TM Østerås 

kirke 

18:00-

20:00 
     Uniform og 

skrivesaker 

 

16.1 PM Østerås 

kirke 

18:00-

19:30 
Knute-

merke del 

1 

Kunne slå åtte forskjellige knuter, og 
forklare når disse brukes f. eks. 
Båtmannsknop, Dobbelt halvstikk, 
Tømmerstikk, Åttetallsknute, Dobbel 
Åttetallsknute, Flaggstikk, Dobbel 
flaggstikk, Pålestikk, Engelsk fiskeknop, 
Førerløkke, Toppstikk, Slippstikk. 

Være med i en knutestafett i patruljen som 
forutsetter at alle kan slå 4 knuter. 

Gjøre rede for ulike tausorter og 
oppbevaring av tau. 

I tillegg må man velge to av disse kravene: 

 

Min gitar n

i

n

j

a 

 Uniform og 

skrivesaker 

 

TA MED 

GRADS-

HEFTE 

 

TAU 
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23.1 PM Østerås 

kirke 

18:00-

19:30 
Kirkeårs-

merket 

kirken markerer følgende høytidsdager: 

Julaften/Juledag 

Maria budskapsdag 

Skjærtorsdag 

Langfredag 

Påskedag 

Kristi himmelfartsdag 

Pinsedag 

Olsok 

Allehelgensdag 

Kjenne hovedtrekkene i kirkeåret og 

rekkefølgen på viktige kirkeårstider som 

advent, jul, faste, påske og pinse. 

Kjenne de som brukes i kirken, vite når de 

brukes, og hva fargene symboliserer. 

Kjenne seks kristne symboler. Lære seg en 

sang eller salme som tilhører en spesiell 

høytid eller merkedag i kirkeåret.u 

. Lære en sang som passer ved begravelse, 

vite hva som skjer i en begravelse og fortelle 

hvilken liturgisk farge som da brukes. 

  

 

Jesus blir 

salvet i 

Betania (7)s 

  Uniform og 

skrivesaker 

26.1-

27.1 

TT Fossum 

klubbhus 

10.30     Se mail Se 

pakkeliste 

30.1 PM Østerås 

kirke 

18:00-

19:30 
morse Kunne eget navn, e, h, i, s, m, 

t,o1,2,3,4,5,6,7,8,9,0 

Jesus hos 

Marta og 

Maria(66) 

 Ta med telys Uniform og 

skrivesaker 

6.2 TM Østerås 

kirke 

18:00-

20:00 
     Uniform og 

skrivesaker 

https://www.bibel.no/OversettelseSprakLitteratur/Bibelen-i-Norge/Bibelen-i-hoytidene/MariaBudskapsdag
https://www.bibel.no/OversettelseSprakLitteratur/Bibelen-i-Norge/Bibelen-i-hoytidene/Paske/Skjertorsdag
https://www.bibel.no/OversettelseSprakLitteratur/Bibelen-i-Norge/Bibelen-i-hoytidene/Paske/Langfredag
https://www.bibel.no/OversettelseSprakLitteratur/Bibelen-i-Norge/Bibelen-i-hoytidene/Paske/1,-d-,Paskedag
https://www.bibel.no/OversettelseSprakLitteratur/Bibelen-i-Norge/Bibelen-i-hoytidene/KristiHimmelfart
https://www.bibel.no/OversettelseSprakLitteratur/Bibelen-i-Norge/Bibelen-i-hoytidene/Pinse
https://www.bibel.no/OversettelseSprakLitteratur/Bibelen-i-Norge/Bibelen-i-hoytidene/Olsok
https://kmspeider.no/ressurser/kirkearets-gang-article7836-3902.html
https://kmspeider.no/ressurser/kristne-symboler-article1310-3902.html
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13.2 PM Østerås 

kirke 

18:00-

19:30 
Ta punkter 

på grad 

Generelle punkter De ti bud(75)  Ta med gradsprogram Uniform og 

skrivesaker 

16.2-

23.2 

TT vinterleir      Se mail Uniform og 

skrivesaker 
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27.2 PM Østerås 

kirke 

18:00-

19:30 
Førsehjelp

-ekspert  

Kunne nødnummeret 1- 1- 3 og vite når det 

skal brukes. 

Vite hva man må fortelle nå man ringer 1 – 1- 

3. 

Kunne rense et skrubbsår eller sår etter små 

kutt og sette på plaster. 

Kunne teknikker for å finne ut om en person 

er bevisstløs, og kunne legge en bevisstløs 

person i stabilt sideleie. 

Øve på hjerte-lungeredning.  

Kunne legge en trykkbandasje. 

Kjenne innholdet i troppens eller patruljens 

førstehjelpsett.  

Kunne gjennomføre korrekt hjerte- 

lungeredning.  

Vite hvorfor store blødninger er livstruende 

og kunne stanse store blødninger med hjelp av 

trykkbandasje. 

Kunne legge støttebandasjer på håndledd, 

ankel og kne eller albu og vite når de skal 

brukes. 

Vite forskjell på brudd og forstuing og vite 

hvordan du skal behandle dette. 

Kunne lage to typer bårer. 

Vite hvorfor fremmedlegeme i luftveien er 

farlig, og kunne de tre teknikkene hoste, 

ryggslag og bukstøt for å 

fjernefremmedlegme. 

Vite hvordan man skal opptre ved hjerte- 

lungeredning når man har mistanke om at 

pasienten har et fremmedlegeme i halsen. 

Jesus som 12 

åring i 

tempelet 

(62) 

sheriff Håkon må 

huske 

Annadukke 

Uniform og 

skrivesaker 
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Vite hvordan du behandler en person i sjokk. 

Vite hva som må skje på et skadested og i 

hvilken rekkefølge og øve på å være 

skadestedsleder i minst to ulike scenarioer på 

øvelse/manøver.  

Et scenario skal være relatert til det å være på 

speidertur/leir og et scenario skal være knyttet 

til en trafikkulykke. 

Kjenne forbundets beredskapsplan, gjøre en 

riskovurdering og lage en lokal 

beredskapsplan for en patruljetur eller annet 

speiderarrangement. 

Valgfrie krav: I tillegg må man velge ett av 

disse kravene: Lage og gjennomføre en enkel 

førstehjelpsøvelse for sin egen patrulje eller 

stifinnere eller oppdagere. 
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1.3-3.3 PT, tråkk Kolsåsto

ppen 

11.00 Førstehjel

p vinter 

Vite hva som skjer med kroppen ved generell 

nedkjøling. 

Kjenne til inndeling og behandling av 

generell nedkjøling, og forebygging av 

nedkjøling hos skadde personer i kalde 

omgivelser. 

Kjenne til inndeling og behandling av 

frostskader. 

Kjenne til behandling og forebygging av 

solforbrenning. 

Kjenne til behandling av snøblindhet. 

Kjenne til risiko knyttet til kullosforgiftning 

ved overnatting i snøhule, og vite hva som 

gjøres for å forhindre dette. 

Kjenne de vanligste skader og 

skademekanismer ved skredulykker. 

Gjennomføre en førstehjelpsøvelse i 

forbindelse med en vintertur. 

  Se mail Utstyr til tur 

6.3 TM Østerås 

kirke 

18:00 

!9:30 
Kode-

merke 

Kunne tre kodesystemer (f.eks. gitterkode, 

forskyviningskode og hoppekode) og sende 

en melding til en annen speider. 

Lage usynlig skrift på tre ulike måter. 

Tyde en melding skrevet med ukjent og 

usynlig skrift. 

Snakke sammen om hvorfor vi har koder, og 

hvorfor man bruker koder. Lage et eget 

kodesystem. 

Min gitar   Uniform og 

skrivesaker 

Stearin, 

sitron, melk, 

lighter 

13.3 PM Østerås 

kirke 

18:00-

19:30 
morse Kunne 15 bokstaver i morse. 

Kunne skrive, sende, motta og løse en 

morsemelding hvor disse bokstavene er brukt 

uten å bruke hjelpemidler (morsenøkkel). 

Vår far (42)   Uniform og 

skrivesaker(

viktig 
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Kunne skrive, sende, motta og løse en 

morsemelding hvor alle bokstaver brukes, ved 

hjelp av morsenøkkel. 

Kunne sende og motta en morsemelding ved 

bruk av to forskjellige måter (lys, lyd, 

armbevegelser osv). 

Kjenne til oppfinneren av morse og historien 

bak. 

20.3 PM Østerås 

kirke 

18:00 

19:30 
Planlegge 

sketch 

 Jesus og den 

rike unge 

mannen(78) 

  Uniform og  

skrivesaker 

22.3 TM Grinilund 

kirke 

17:00- 

21:00 
Årsfest     Uniform og 

skrivesaker 

27.3 PM Østerås 

kirke 

18:00-

19:30 
Knutemer

ke del 2 

Knutestaffet, knuteprøve, øving av knuter    Uniform og 

skrivesaker 

30.3-

31--3 

PT Fossum 

klubbhus 

11:00 Tur med 

isbjørn, 

verdensbo

rger 

Snakke om hva som er typisk norsk. Hvordan 

er Norge kjent ute i verden? 

Finne ut hva Norge importerer og eksporterer. 

Lage en plakat om en vares reise fra sitt 

hjemland til Norge. 

Finne ut hva FN er og hva organisasjonen 

gjør. 

Snakke om menneskeverd og mangfold. Er 

alle velkomne? Hvordan kan vi skape mer 

mangfold i f.eks. speiderne. Spille 

Handelspillet. 

Arrangere en kulturkveld med mat og 

aktiviteter fra et annet land. 

  Se mail Utstyr til tur  

3.4 TM Østerås 

kirke 

18:00- 

20:00 
     Uniform og 

skrivesaker 
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10.4 PM Østerås 

kirke 

18:00-

19:30 
Stop 

poverty 

Lære om KFUK-KFUM-Globals "Stop 

Poverty"- kampanje.  

Finne ut sammen hva som er kampanjens mål 

og hvem som står bak kampanjen.  

Reflektere over om du synes kampanjen er 

viktig. Finne ut hvordan dere kan bidra i 

kampanjen. 

Leke en lek som demonstrerer forskjellene 

mellom fattige og rike i verden. 

Valgfrie krav: 

 

I tillegg må man velge to av disse kravene: 

 

Lage en kreativ fremstilling f.eks tegneserie, 

film, plakater, installasjon, webside eller 

liknende av “Stop poverty” kampanjen. Spre 

det gjerne på sosiale medier og bruk 

hashtaggene #0poor, #stoppoverty. 

Lese sammen i patruljen Lukas 4, 16-22, og 

snakke sammen om hva denne teksten 

forteller oss om forholdet Jesus hadde til de 

som var fattige.  

Finne minst en annen bibeltekst som handler 

om fattigdom. 

 

Jesus står opp 

(38) 

 Se mail Uniform og 

skrivesaker 

24.4 PM Østerås 

kirke 

18:00-

19:30 
Baden 

powell 

merket 

Lære om speiderbevegelsens historie 

internasjonalt og i Norge. 

Lære mer om Lord Baden-Powell, Olave og 

Agnes. Lage en plakat, presentasjon, skuespill 

eller film om noen av dem. 

Lære mer om speiderhistorien lokalt.  

   Uniform og 

skrivesaker 
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Når ble gruppa grunnlagt, hva er annerledes i 

dag, o.l. 

Finne ut om verdensspeidersentrene. 

Lære mer om WOSM og WAGGGS sin 

historie. 
27.4-

28.4 
TT   kretskonk    Se mail Uniform og 

utstyr til 

overnatting 
8.5 PM Østerås 

kirke 

18:00- 

19:30 
Misjonsm

erke 

Kunne misjonbefalingen (Matteus 28, 16 – 

20). 

Velge en norsk misjonsorganisasjon. 

Gjøre seg kjent med organisasjonens historie 

og særpreg. 

Gjøre seg kjent med hvilke land den arbeider i 

nå. 

Gjøre seg kjent med minst et misjonsprosjekt 

som denne organisasjonen er engasjert i. 

Presentere organisasjonen og det de har 

funnet ut om organisasjonen for andre 

gjennom en presentasjon, en YouTube-video, 

et blogginnlegg eller en veggavis. Lage en 

kreativ framstilling av misjonsbefalingen. 

Lese om Paulus sine tre misjonsreiser 

(Apostlenens gjerninger 13,1 – 21,16), tegne 

dem opp på et kart og se hvilke land han 

besøkte i løpet av sine misjonsreiser. 

   Uniform og 

skrivesaker 

11.5 TT speiderhy

tta 

11:00 dugnad    Se mail Hansker og 

klær som 

tåler litt 
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17. mai TM Eiksmark

a skole 

7:45 Flagg heis Alle pluss valgfri    Speider 

skjorte og 

skjerf 
212122.

5 
PM Østerås 

kirke 

18:00-

19:30 
Nordisk 

merke 

Kjenne til alle de fem landene som hører til 

Norden. 

Kjenne til de tre selvstyrende områdene. 

Kjenne til alle åtte flaggene. 

Lære seg litt mer om hvordan speiderne er 

organisert i et land i Norden (ikke Norge). 

Øve på å si speidernes valgspråk på de 

nordiske språkene. 

Finne ut hvordan en religiøs høytid feires i et 

annet nordisk land. ære en sang eller lek fra et 

annet nordisk land. Høre nasjonalsangen til de 

fem nordiske landene. 

Elsk deres 

fiender 

  Uniform og 

skrivesaker 

29. 5 PM Østerås 

kirke 

18:00-

20:00 
kosemøte Se film, ta med kjeks eller noe smått (ikke 

godteri) 

Min gitar   Uniform og 

skrivesaker 

5.6 TT Østernva

nn 

18:00- 

20:00 
    Se mail Uniform 

          

 

Mål for patruljen: 
 

*fortsette med å være flaggpatrulje 

Alle skal ta minst ti punkter på bronsegraden 

Ha det gøy! 

Alle skal ha perfekt uniform< 


