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Viktig melding; endret påmelding og påmeldingsfrist for kretskonkurransen 2019. 

Påmelding skjer nå via min.speiding.no "Krets(banner)konkurransen 2019 Romerike
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patruljer og t-skjortestørrelse. 

Ny og utvidet påmeldingfrist 24. april.
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Dato: 26 apr - 28 apr, 2019
Sted: Norges Varemesse, Lillestrøm
Målgruppe: Bevere, Småspeidere, Speidere i tropp, Rovere, Ledere
Deltageravgift: Gratis for alle med speiderskjerf!
Type: Nasjonalt arrangement

Barnas Camp Villmark trenger fremdeles flere fine frivillige. 

Hvis du har litt tid å avse kan du melde deg på her.

Vel møtt! 

 

Hva sier tidligere frivillige om å jobbe på Barnas Camp Villmark? 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe8e3nepzci-hFzMVtPpFPeRFiJpluOAnx79pfWeQsh5SlGyg/viewform


Hou Jin Chan, 
1. Eidsvoll Speidergruppe

"Barnas Camp Villmark gir deg
muligheten til å bidra med noe stort.
Du får direkte kontakt med unge
mennesker som kanskje har samme
interesse, men som ikke har hatt
muligheten til prøve ut de forskjellige
aktivitetene tidligere. Man lærer
dessuten veldig mye og får brukt
speiderkunnskapene i praksis, både
ved å utføre oppgaven og til å ta
ansvar og passe på de som prøver
ut aktivitetene."

Morten Kolbu, 
Rælingen speidergruppe 

"Barnas Camp Villmark er en utrolig
bra arena for å vise frem at vi lar
barn lære barn. Samtidig får vi vist
fram en del aktiviteter som er i
speideren. Kanopadling, kniv og øks
er det mange som ikke har prøvd
før."

Gruppeledersamling

 

7. mai inviteres alle gruppeledere til en samling. Tema for samlingen blir

Muligheter og tips for bruk av medlemssystemet
Andre digitale hjelpemidler for gruppeledelse
Trygge og inkluderende speidermøter
Samarbeid og erfaringsutveksling mellom gruppene

Møtet holdes i Skedmo rådhus kl 1800. Egen epost kommer til gruppeledere.

Helgen 14.-16. juni inviterer vi alle bevere og småspeidere til en heidundrendes leir på Nordtangen



e ge 6 ju te e a e be e e og s åspe de e t e e du d e des e på o dta ge
leirsted på Hadeland. Her skal vi kose oss med kano, lek og moro under mottoet "Venner i telt".

Småspeiderne hadde en flott leir i fjor på samme sted, og i år satser vi på å få med oss beverne også. 

Vi starter på fredagen med å bygge oss leirområder, på lørdagen blir det masse morsomme aktiviteter
både i, ved og med vannet. Og så blir det den tradisjonelle konkurransen for småspeiderne. Søndag blir

det litt kos og hygge før premieutdeling og avslutning. 

Dette vil dere ikke gå glipp av! Meld dere på nå - selv om fristen ikke går ut før 15. mai.

Påmelding https://min.speiding.no/activities/view/1670

Prisen er 300 for speidere, 200 for ledere. For dette får du opphold, kveldsmat fredag og middag lørdag,
og ikke minst en flott t-skjorte som et minne du stolt kan sprade rundt med resten av sommeren. 

For flokkspeiderne må det være med en leder pr 10 speider. Beverne må i tillegg til ledere ha med en
egen forelder. Både foreldre og ledere må regne med å få tildelt oppgaver under arrangementet, men det

skal bli tid til både sosialt samvær, soling og kos for alle. 

Frivillighetsprisen 2019

En tydelig rørt Stian Berntsen mottok mandag 8.4.19 Nannestad kommunes
frivillighetspris. Denne mottok han for lang og god innsats i Nannestad 1 speidergruppe,
hvor han blant annet i lengre tid har vært gruppeleder og pådriver for å få gruppa på fote.

Prisen ble utdelt av ordfører Hans Thue, varaordfører Karl Henrik Laache og Frida
Blomgren, statssekretær i Kulturdepartementet. 

Vi gratulerer! 

https://min.speiding.no/activities/view/1670
https://min.speiding.no/activities/view/1670


Trinn 3

Ledertrenerpatruljen avholdt helgen 29-31.03 Trinn 3 i Eidsvoll.

Kombinasjonen Trinn 3 og rover-merket Vær deg selv anbefales av reflekterte deltakere, skal man tro
evalueringen før hjemreise.

Hytta som disponeres av 1.Eidsvoll speidergruppe ved Setertjenn fikk innenfor kursets ramme "Til
tjeneste" og kursets praktiske øvelse i veiledning nyte noen spennende dugnadstimer.

Vi trenger alltid flere dyktige veiledere til å spre speidingens glade og viktige budskap. Har du lyst
og anledning til å utfordre deg selv i ett morsomt, kreativt og dyktig ledertrenermiljø?

Kontakt ledertrenerne i Romerike Krets.

Alltid beredt!

Husk flåttvaksine før regionsleiren! 
 

Det er rapportert tilfeller av skogflåttencefalitt i området rundt Kragenäs.
Speiderne skal oppholde seg mye ute i skog og mark og
Folkehelseinstituttet anbefaler derfor vaksinering mot TBE.
Leirpatruljen støtter dette og ønsker at alle store og små leirdeltakere tar
vaksinen.

Ta kontakt med fastlegen, helsestasjon eller lokalt vaksinasjonskontor for mer
informasjon om vaksinene og hvordan å ta de.

Grunnvaksinasjon består av 2 doser med 1 - 3 måneders intervall. Intervallet
mellom 1. og 2. dose kan reduseres til 14 dager hvis det er behov for rask

mailto:a-ea@online.no?subject=Ledertrener&body=Jeg%20%C3%B8nsker%20mer%20info%20om%20%C3%A5%20bli%20ledertrener!


g g
beskyttelse.

Vi ønsker ikke at noen av deltakerne på leiren skal bli syke, så planlegg
vaksinen så tidlig som mulig. 

Viktige datoer fremover
26-28.4 Barnas Camp Villmark

7.5 Gruppeledersamling
24-26.5 kretsbannerkonkurranse
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