
FRILUFTSLIV

VELG 3 

circle Dra ut med patruljen din og finn merker  
 og spor etter minst fire forskjellige ville  
 dyr, og navngi dem. 

circle Besøk et gårdsbruk med speideren og bli  
 kjent med husdyrholdet der.  

circle Besøk en lokal matprodusent eller finn  
 ut hvilke matvarer som produseres i ditt  
 lokalområde.  

circle Vær med på å lage en gapahuk og  
 overnatt i den. 

circle Velg ut et vilt dyr i ditt nærområde og  
 beskriv utseende, størrelse, vekt, mat,  
 parforhold, terreng og boplass. 

KRISTENTRO 

VELG 2

circle Les historien om Noah (1. mosebok  
 kap. 7-9.) og lag minst 3 av dyrene som  
 var med i arken av for eksempel:  
 modelleire, tre eller orgigami. 

circle Finn ut hva Bibelen sier om kosthold 
 (for eksempel i 1. mosebok kap 1,  
 29 / 3 mosebok kap. 11).

circle Kjenn fem vers eller fortellinger i Bibelen  
 som omtaler dyr. 

circle Les og gjenfortell eller dramatiser fortel- 
 lingen om Noahs ark (1. mosebok kap. 6). 

TA MINST 3 HF-MERKER 

FORSLAG TIL HF-MERKER 

circle Hunder

circle Krypdyr 

circle Truede dyr

circle Husdyr 

circle Dyrespor 

circle Fjærehold 

circle Melkeproduksjon 

circle Pattedyr

circle Hestehold
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FERDIGHETER 

VELG 5

circle Lær deg å spleise tau. 

circle Lag en smørkniv / turkopp / fjøl eller  
 lignende av tre ved hjelp av en spikkekniv  
 og sandpapir.  

circle Lær deg minst 15 navn på ville dyr i den  
 norske faunaen og lær deg å gjenkjenne  
 sporene og sportegnene deres.

circle Ta gipsavstøpning av et spor. 

circle Lær å knyte og vite bruken av: 

 - Åttetalsknop. 

 - Pålstikk.

circle Lær deg grunnleggende førstehjelp, som å  
 rense og forbinde små sår, fjerne fliser o.l. 

circle Bygg en trygg bålplass. 

SAMFUNNSENGASJEMENT 

VELG 3

circle Hvor er nærmeste organisasjon for  
 omplassering av dyr der du bor? 

circle Delta i ADRAs hjelpeaksjon, eller bli kjent  
 med ADRA som organisasjon.

circle Bli kjent med med et speiderlag utenfor  
 Norden. 

circle Hva betyr det at et produkt har  
 Dyrevernmerket?
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ADVENTIST- 
SPEIDERLOVEN

ADVENTISTSPEIDERLØFTET

Ved Guds nåde, og for Jesu skyld  

vil jeg holde adventistspeiderloven,  

være Guds tjener og menneskers venn. 

En adventistspeider: 

1. – begynner dagen med å være åpen for Gud  
  og hans ord. 

2. – tar ansvar for å gjøre sin plikt hver dag. 

3. – praktiserer en sunn livsstil. 

4. – er ærlig i alle ting. 

5. – respekterer alle mennesker. 

6. – er positiv og oppmuntrende. 

7. – er hjelpsom. 

8. – blir kjent med naturen, og tar vare på den. 


