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

Barnas Camp Villmark gikk av stabelen helgen 26-28. april under
Villmarksmessa i Lillestrøm. 

I en egen rundløype fikk rundt 1300 barn prøve å slå gnister med tennstål,
kaste livline, øve på førstehjelp, spikke, lære om pionering og prøve innendørs
kanopadling. Enkelte voksne slo seg også ned og fikk pusset litt på gamle
kunnskaper. Arrangementet var i år som i fjor en stor suksess. 

Tusen takk til alle de frivillige som har brukt av sin tid for å få dette
arrangementet til å gå rundt. Uten deres blod og svette hadde ikke dette vært
mulig! Dere settes ufattelig stor pris på, og innsatsen deres blir lagt merke til av
alle tilstede på messa. Igjen, tusen takk! 
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 Nannestad 1. speidergruppe 60 år.

Søndag 28. april startet speiderne i Nannestad dagen med St. Georgs-
gudstjeneste i Bjørke kirke før de fortsatte jubileet på Maura skole.

Speidersjef Håvard Djupvik var tilstede for å markere dagen, og samtidig
benyttet han anledningen til å overrekke æreskniven til troppsleder Stian
Berntsen for lang og tro tjeneste i gruppa. 

I forbindelse med 60-årsmarkeringen holder gruppa en utstilling på
Nannestad Bygdemuseum.

Der kan man ta i skue alt fra gamle bannere og uniformer til alt av protokoller
og gamle sangbøker. De har også mye rekvisitter fra leire opp igjennom årene,
årbøker og bilder, og et fint utvalg av leirskjerf og merker. 

Museet holder åpent hver lørdag klokken 12-15 frem til 15. juni. 
Andre åpningstider kan ordnes etter avtale med Stian Berntsen.
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Speidersjef Håvard Djupvik med
troppsleder Stian Berntsen etter

overrekkelse av æreskniven. 

Rover Magnus Tomtsveen fornyer
speiderløftet på vegne av troppen
under St. Georgs-gudstjenesten.

Nå er det tid for kretskonkurranse! 
 

Helgen 24-26. mai braker det løs med oppgaver, vennskap, leirbål og moro! 230
speidere fordelt på 29 patruljer møtes til vennskapelig kappestrid på Nes skianlegg
på Fenstad. 

Vi minner om utstyr til konkurransen: 

Ett telt pr. patrulje 
Kompass og kartmappe 
Skrivesaker 
Stormkjøkken/kokeutstyr (kun gass, max to bluss) 
Førstehjelpsutstyr 
Brannslukningsutstyr 
Sag og løvsag 
10 mm bor og hånddrill 
Linjal/målebånd 
Fritt valgt medium (tusj maling etc) for å dekorere og gi trearbeid særpreg



Fritt valgt medium (tusj, maling etc) for å dekorere og gi trearbeid særpreg.

Husk at det blir premie for beste særpreg! 

Vi sees til helgen, gjør vi ikke? 

Bever og småspeidersamlingen har rundt 80 påmeldte som gleder seg til flotte og
morsomme dager på Nordtangen. Dette blir stas! 

Romerike krets har ansatt ny kretskoordinator. 

Angelica Mathisen har tidligere vært aktiv i kretsstyret og er til daglig gruppeleder i
Nannestad 1. speidergruppe.

En av kretskoordinatorens oppgaver er å svare på spørsmål og henvendelser fra
medlemmene i kretsen, og hun kan kontaktes på kontoret@romerikekrets.no dersom man
lurer på noe. Det er også her man skal henvende seg dersom man har saker man ønsker
å få med i kretsstikka. 
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Du finner all info om leiren på www.kragenas.no
 

Leirbrev nummer 5 er ute, og du kan laste den ned HER.
 

Kurshelg 13-15. september
Om det blir emnekurs i bukkehorn vet vi ikke ennå, men vi lover en spennende helg med
varierte emnekurs hvor du som speiderleder kan få friske opp eller tilegne deg helt nye
ferdigheter. Sett av helgen allerede nå!

Dersom du har forslag til ønskede emnekurs denne helgen, send dem gjerne til Eirik i
kretsstyret. Vi prøver å sette opp det folket vil ha!  

Viktige datoer fremover
24-26. mai Kretsbannerkonkurranse
14-16. juni Bever- og småspeiderleir

14-16. juni NM i speiding
29. juni - 6. juli Regionsleir Kragenäs
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