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Helgen 11-13 Oktober var mange speidergrupper på tur rundt i østmarka
sammen med andre turglade mennesker på merkejakt. Ett merke per hytte man
besøker kan bli god fangst på merkefronten. I år var det enda flere
speiderhytter som holdt åpent for besøk i Østmarka og skogene rundt. Mon tro
hvor mange det blir neste år? 

Kretsting
Søndag 17 november braker det løs. Også i år kjøres det opplegg før den
offisielle kretstingbiten. Roverne og speiderne har sine forum, mens lederne har
litt annen ledersnaks.Vi kan friste med god lunsj, temaer som beverspeiding og
hemmlig oppgave for de under 26.  Om du sitter med en liten kretsstyre spire i
magen er det også valg på flere posisjoner i kretsstyret. 
Sakspapirene sendt ut sendt ut på mail. Kretsstyret kommer, kommer du?



ULRIK
Det er noen nye utfordringer som kommer ved å plustelig gå fra speider til
leder. For hva gjør du når speidern ikke aner hvilken vei kartet skal holdes,
prøver seg på en "snarvei" du vet er minst 1km lengre enn hva som trengs eller
du kommer opp til hytta og ingen har hentet nøkkelen? 
Søk om å få være med på ULRIK 2021, Ledertrening spesialisert til deg som
akkurat har gått fra å være speider i tropp til leder. ULRIK patruljen samles flere
ganger i året og tar ledertreningen sammen så vel som å få praktiske oppgaver
å løse på turer og i egen gruppe. Derfor trenger alle som søker på URIK egen
veileder i gruppa si. 
Søknadsfrist er utvidet til 20 november, søknad sendes til
kretsleder@romerikekrets.no

Les mer

https://gallery.mailchimp.com/847610d6357da450a3f87fa20/files/fa10cdb1-420c-4d2d-a2e8-76ae70aefff1/Invitasjon_ULRIK_2021.pdf
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Rover og vandrerweekend 
Rover og vandrerweend ble også i år stor suksee, med nesten 50 deltagere fra
8 klasse og oppover. Her fikk vandrerne mulighet til å bli kjent med roverne
igjennom aktiviteter som pil og bue, pølsespisekonkuranse og beat for beat.
Alle ble delt inn i lag som konkurerte imot hverandre igjennom helga. Det var
selvfølgelig små premier til vinnerne av konkuransene. Rebus ble det også tid
til, men det først på søndag. Innimellom alt dette var det godt med tid til å
sosialisere. 
 



World scout Jamboree
I sommer har en liten gjeng fra Romerike vært på 24th World Scout Jamboree i
USA. Det var 12 spennende dager i West Virginia sammen med 45000
speidere fra 150 land. Det har vært masse opplevelser, annerledes aktiviteter
og interessant amerikansk mat. Det som er så spesielt med en slik leir er at du
kan rusle gjennom leiren og møte folk fra hele verden og flere religioner, men
opplevde at vi alle er speidere - helt like - i t-skjorte og shorts med sekk på vei
til eller fra nye opplevelser. Det ble knyttet en del nye vennskapsbånd og det
ble testet ut noe. Leirkjærester fra andre land. Før leiren var vi noen dager i
Washington hvor vi fikk med oss mange severdigheter. Har du ikke vært på
jamboree? Neste mulighet er om 4 år i Sør-Korea. 
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Kragenäs 2019
I sommer var kretsen på regionsleir i sverige. temaet var 100% speiding og
leiren levde absolutt opp til det. Leirbål, haik, bading og sol var alle godt
representert. Noen av leirens oppgaver var laging av skinnmerker til skjerf,
pionering, tinnsmelting og mye mer. På markedsdagen hadde alle gruppene
egne aktiviteter som sukkerspinnlaging, strikkløp og ansiktsmaling. 



Ta gjerne en titt på leiravisene som kom ut på leiren, eller se minnefilmen som
ligger på leirens facebookside. 

Kommende arrangementer 
17.november kretsting 

20.november påmelding ULRIK
20. november ledersamtalen 

10. desember juleavslutning (for inviterte) 

Leiravisa
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