
FRILUFTSLIV

VELG 3 

circle Samle inn minst fem forskjellige ville,  
 spiselige vekster på skogstur, og lær deg  
 navnene på dem.  

circle Lag en forskriftsmessig bålplass.  
 Tenn opp, og tilbered et leirmåltid  
 sammen med patruljen din. 

circle Gå en orienteringløype med kart som  
 eneste hjelpemiddel.

circle Dra på sopptur og lær deg navnet på de  
 soppene du fant. Lær deg om de er  
 spiselige eller giftige. 

circle Gå på skitur og vis at du kan trafikk- 
 reglene på ski. 

KRISTENTRO 

VELG 2

circle Lag en bibelquiz og bruk den. 

circle Les Matt 5, 3-12 og skriv ned de versene  
 du liker best. 

circle Gjør en aktivitet som hjelper deg å lære  
 de ti bud. 

circle Kjenn fem vers eller fortellinger i Bibelen  
 som omtaler forskjellige planter. 

TA MINST 3 HF-MERKER 

FORSLAG TIL HF-MERKER 

circle Trær og busker 

circle Primitiv matlaging 

circle Ville blomster 

circle Dyrespor 

circle Insekter

circle Krypdyr 

circle Gress

circle Økologi I og II

circle Natur og miljø 
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FERDIGHETER 

VELG 5

circle Vær med på å bygge en leirinnretning.

circle Lær å surre vinkel-surring og kryss- 
 surring, og vit hvordan man bruker dem. 

circle Lag et belte, truger, en knivslire, eller noe  
 annet du har bruk for når du er ute på tur  
 i naturen.

circle Lær å knyte og vite bruken av: 

 - Tømmerstikk. 

 - Flaggstikk. 

circle Lær å behandle insektstikk, flått- og  
 huggormbitt.

circle Kunne gjenkjenne fem forskjellige trær,  
 både sommer og vinter. 

circle Fortell om sikkerhetsreglene man må  
 passe på når man holder på med  
 pionerarbeid. 

SAMFUNNSENGASJEMENT 

VELG 3

circle Hvordan varsler man brannvesenet, politiet 
 og ambulansen på en god måte? 

circle Hva kan vi lære av urbefolkninger om  
 hvordan vi skal være i, og behandle  
 naturen? 

circle Kjøp ulike frukter fra en annen verdensdel.  
 Hvor kommer de fra? Hvordan smaker de? 

circle Hvorfor blir regnskogene ødelagt? Hva kan  
 vi gjøre for å hindre det?
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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. 


