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Ser nyhetsbrevet rart ut?
Slå på bildevisning i
epostprogrammet ditt.

Kretskoordinator Romerike krets av Norges
speiderforbund

 

Vår tidligere kretskoordinator har sluttet, og vi trenger en dyktig etterfølger.
Kretskoordinator er en spennende stilling med stor grad av frihet til å forme
arbeidsoppgavene selv. Kretsen består i dag av 17 aktive grupper med til
sammen ca 900 medlemmer, spredt over store deler av Romerike. Romerike
krets er en av kretsene i Norges speiderforbund med størst potensiale for
vekst.

Les mer

Stab søkes til følgende prosjekter: 

 
Barnas Camp Villmark 26-28. april
Kretskonkurranse 24-26. mai
Småspeidersamling 14-16. juni
Ledersamling 7. mai
Peff 2 1-3. mars
Trinn 3 29-31. mars

For å gjennomføre alle våre kurs og aktiviteter på best mulig måte trenger vi en

Campaign Preview HTML Source Plain-Text Email Details

Kretsstikka #1 2019

http://www.romerikekrets.no/
http://www.romerikekrets.no/nyheter/kretskoordinator-romerike-krets-av-norges-speiderforbund


engasjert stab. Ved å delta som stab på ett eller flere prosjekter bidrar du til at
speidingen vokser i Norge, samtidig som du får med deg verdifull erfaring. 

Epost for å melde interesse sendes til kretsleder@romerikekrets.no 

Barnas Camp Villmark 26.-28. april 2019

For tredje året på rad skal vi arrangere ett av de morsomste arrangementene
på Østlandet: Barnas Camp villmark. Ca 1500 barn og unge fikk prøve ulike
speideraktiviteter i 2018. Til 2019 har vi mye erfaring å flyte på, og vi skal bli
enda bedre på aktivt å verve nye speidere og ledere. Vi har fått enda større



plass, og en rekke ting er klart allerede. Som tidligere blir det kanopadling, kniv,
øks, sag, knuter, førstehjelp og så videre.

 
Vi trenger vandrere, ledere og rovere til å bemanne under helgen, men også
til å bidra i forkant. Dersom DU er interessert i å være med å bidra, meld deg

på her:
 https://drive.google.com/open?id=1yBIFZKJ0Myz-nBesW8qpGfK-

Xh6EVXM5CrKbR9oh8zg

Også i år vil det bli mulighet for å overnatte utenfor Norges Varemesse. Sett
uansett av helgen, og bli med på en av de morsomste helgene i 2019!

Teknisk arrangør

Romerike krets søker teknisk arrangør til følgende arrangementer:

Kretsting 5. mars
Kretskonkurranse 24-26 mai

Ta kontakt på kretsleder@romerikekrets.no dersom dere kan bidra.
 

Støtte til Jamboree-deltakere

Kretsen ønsker å støtte speidere, rovere og ledere som reiser på
verdensspeiderleir. Det er ofte dyrt å delta, men viktig å være med både for å
utvikle seg som speider og å kunne bidra med verdifull kompetanse inn i
grupper og kretsen etter endt prosjekt.

Så – er du deltaker på 24. World Scout Jamboree i USA kan du søke kretsen
om støtte. Beløpet som gis i støtte vil ligge på 1000-1500 kr avhengig av hvor
mange som søker.

Send en søknad til kontoret@romerikekrets.no innen 20/2-19.

Husk å skrive ditt kontonummer i søknaden slik at vi kan betale ut støtten.

https://drive.google.com/open?id=1yBIFZKJ0Myz-nBesW8qpGfK-Xh6EVXM5CrKbR9oh8zg
mailto:kontoret@romerikekrets.no


MEN – for å få støtte må du forplikte deg til å holde et kort foredrag om din
jamboreeopplevelse på et kretsarrangement høsten 2019/våren 2020. Vi tenker
her at flere kan slå seg sammen om en presentasjon. Ha dette i bakhodet når
du setter deg på flyet til USA. Ta noen bilder til presentasjonen og noter litt
stikkord underveis.

Spark VM lørdag 9. februar

Nå er det igjen tid for Spark VM i Hurdal og den årlige flaggborgen med
speidere som åpner arrangementet. Det har etter hvert blitt et stort
arrangement med mange tilreisende. Det er mye moro å se, det er liv og røre,
og det er en fin anledning til å vise frem speidere.

Oppmøte Hurdal torg kl. 10.00 for gange opp til start. Der må sparkene gjøres
klare for turen ned som starter kl. 12.00.

Alle kan være med, men bever og flokk bør ha med seg en voksen på vei ned.

Alle må stille i speiderskjorte og skjerf og ta med balkongflagget.

Det er 3. Eidsvoll som er ansvarlig for flaggborgen.
 

Ta med/på:

Speiderskjorte og skjerf ytterst med ull og vindtett under.

Hjelm

Flagg

Spark



Spark

Dagstursekk med drikke og mat

Lue, votter og tykke sokker

 

https://vmsparkhurdal.no/

Kurs våren 2019

 
Trinn 1: 08-10.februar 

-Speiding og ledelse
-Speiderprogram og speiderfriluftsliv
-Planlegging av speideraktiviteter
-Trygge speideraktiviteter

Påmelding til kurshelgen med Trinn 1 og Emnekurs er nå stengt. Det er
påmeldt følgende antall:

Trinn 1:               20
ULRIK-2020:       10

Peff 2: 1-3. mars 

Patruljeledelse på speidertur, for speidere som har gjennomført PEFF 1.
Deltakerpris er kr 500.

Trinn 3: 29-31. mars

https://vmsparkhurdal.no/


Dette kurset har bare en modul, og er det avsluttende kurset i Norges
speiderforbund sin grunntrening for speiderledere.
Deltakerpris er kr 500.
Deltakerne skal på forhånd ha gjennomført både «TRINN 1: Jeg er beredt!» og
«TRINN 2: Speiderprogrammet i egen enhet».

Etter hvert som påmeldingene for de enkelte kurs åpner kan du melde deg på
her: https://speiding.no/arrangementer/

Velkommen til 100% Speiding på 100% leir!

 
Påmelding til årets regionsleir er åpen! Meld deg på her: Meld meg på!

Program:
Lørdag: innrykk og åpnings leirbål
Søndag: aktiviteter
Mandag: aktiviteter
Tirsdag: Haik
Onsdag: Haik
Torsdag: Markersdag
Fredag: Aktiviteter og avslutningsleirbål
Lørdag: Rive leir + Hjemreise

https://speiding.no/arrangementer/
https://speiding.no/arrangementer/regionleiren-kragenas-2019


Flokk kan komme på besøk torsdag og bli til lørdag dersom de ønsker å være
med på moroa.

Aktiviteter for speidere: 
- mye blir klart i løpet av et par uker, men vi kan kort nevne kano, flåte,
hinderløype, sandvolleyball og så videre 

Aktiviterer for rovere:
- egen roverleir uten revelje!!
- mulighet for Trinn 1, trinn 2 og diverse kurs
- Roverkro

Aktiviteter for ledere:
- Trinn 1, trinn 2 og diverse kurs
- Leirfres og andre merker
- sosialt samvær med andre ledere, herunder lederkro
- Det er fokus på lederpleie, alle skal ha det bra på leir
- Felles middag for alle ledere (og rovere) når speiderne er på haik

Felles informasjon:
- Det blir leirtorg med alle sentrale funksjoner (kroene blir slått sammen i ett
stooort telt, det er Follo som tar med seg sitt konsept)
- Kiosk, selvsagt
- Vi vil ligge kretsvis, med en felles "hub" for hver krets
- Det blir mulighet for å lade, og de som trenger strøm til teltet (medisinsk
begrunnet) må si i fra. Det blir litt strøm på kretsområdene også
- Ingen fancy nettbaserte løsninger, her går vi for det som fungerer!
- Det er gode muligheter for kretsvise leirbål ned mot standområdet
- Svenska kjöttbullar blir å finne på menyen!
- Landet vi skal være i har veldig gode naboer mot vest!
- Kragenäs er ett opparbeidet leirområde med god drenering, vi kan avlyse
gjørme-havet vi er vant til! Infrastruktur er på plass allerede!
- Nærhet til kjøpesentere og utfluktsmuligheter for rastløse rovere og ledere.

Vi sees!

I neste utgave av Kretsstikka får du blant annet lese om dette:



ULRIK 
Trinn 1

Presentasjon av kretsstyrets nye medlemmer.

Viktige datoer fremover
 
 

8-10.2 Trinn 1
1-3.3 Peff 2    
5.3 Kretsting  

29-31.3 Trinn 3
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