
Kretstikka #3 - 2019
Romerike krets av NSF

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

Barnas camp villmark 26. – 28.april

 

Nå er det kun 5 uker til det braker løs på Norges varemesse i Lillestrøm!

Vi har i år et 700 m2 stor område hvor vi skal vise andre hva speiding er. Her
skal vi ha aktiviteter som spikking, saging, hugging og innendørs kanopadling.

Vi forventer minst 1500 barn innom i løpet av helgen! Dette krever nærmere
100 medhjelpere, og vi mangler fortsatt mange. Alle som deltar får selvfølgelig
både mat og merke.

Er du vandrer, rover eller leder og ønsker å være med på moroa?

Gå inn her så kan du velge hvilke økter du kan bidra på. 

Har du noen spørsmål? Send oss en epost
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på barnas.camp.villmark@gmail.com

Vi håper å seg deg! 

 

Tid: 24.-26. mai 2019

Sted: Fenstad Skianlegg

Hvordan står det til med ferdighetene i patruljen?

Dette er helgen hvor hele kretsen samles for vennlig kappestrid med sosiale
rammer. Vi skal ha det moro, vi skal ha leirbål, vi skal ha overraskelser, og du
kan møte nye og gamle venner fra hele Romerike og Glåmdal krets! Gå ikke
glipp av årets høydepunkt!

Følg oss gjerne på https://www.facebook.com/kretskonken/

Påmelding skjer via egen gruppe.

Vennskapslag søkes!

Roverlaget Ludvig i Skedsmo speidergruppe søker vennskapslag.

De er 6 aktive rovere som ønsker seg noen de kan ha møter med og dra på tur
sammen med. 

Ønsker ditt roverlag å bli deres vennskapslag kan dere ta kontakt med dem på

mailto:barnas.camp.villmark@gmail.com
https://www.facebook.com/kretskonken/


Ønsker ditt roverlag å bli deres vennskapslag kan dere ta kontakt med dem på
mail: ludvig@roverlaget.no

 
Leirbrev #4 har kommet ut!

Der kan du lese om: 

-anbefalt flåttvaksine
-hva du bør tenke på når du skal pakke til leiren
-utformingen av leiren under leiruka og andre spennende saker.

Du kan også lese de tidligere leirbrevene der hvis du har gått glipp av tidligere
info.

Påmeldingen til leiren er nå stengt, og vi gleder oss til å se mange glade
speidere, rovere og ledere under leiruka! 

Romerike Krets - nettside

Vi ønsker gjerne at dere skal bruke kretsens nettside aktivt, både for info og
inspirasjon. Litt finpussing skjer enda, særlig på mobilversionen, men alt skal

være på plass. 

På sidene er alt fra kalender og nyheter til ressursbank og galleri. I Ressursbanken
håper vi å få litt oversikt over speiderhytter i nærheten og utstyr gruppene vil leie ut

så bare send inn det dere har å komme med.

Skulle dere ha forslag til endringer må dere gjerne sende inn disse også, både ris og
ros mottas med takk :) 

Nettsiden kan dere finne her. 

https://www.kragenas2019.no/mer-infromasjon?utm_source=Kragen%C3%A4s+2019+-+Kontaktpersoner+og+p%C3%A5meldte&utm_campaign=c3c84d7246-EMAIL_CAMPAIGN_2019_03_14_08_12_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_e9211640e2-c3c84d7246-129562677
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Lokal speiderleder tildeles Frivillighetspris i Nannestad

Stian Berntsen gjør en fantastisk jobb som leder for opp mot 50 unge speidere
i Nannestad 1 speidergruppe. 

Han stiller opp på turer og leirer, uke etter uke, ukedag som kveld. Stian har
ikke barn selv, men tar allikevel fri fra jobb for å delta på kretsleir og landsleir
gjennom speideren.

Stian er et ja-menneske som skaper mye god aktivitet rundt seg. I arbeidet med
60-årsjubileet for speiderne i kommunen er han blant annet engasjert med å
lage utstilling i Nannestad Bygdemuseum hvor de skal vise frem gamle
speidereffekter. Hans frivillige innsats er stor og fremstår som et eksempel for
andre på hvor viktig frivillig innsats er i lokalmiljøet; dette er selve limet i
lokalsamfunnet!

Prisen deles ut mandag 8. april kl. 18:00 i kantinen til Nannestad
ungdomsskole.

Les gjerne resten av saken her

https://www.nannestad.kommune.no/aktuelt/lokal-speiderleder-tildeles-frivillighetspris-i-nannestad/?fbclid=IwAR2nN97Ow7JvUPYEvSCP4RAIcgk47w5TOwfh4qHQxJz6BISzG4wknLsUpPo


Har du saker du vil ha med i Kretsstikka? 
Send dem gjerne på mail til angelica@romerikekrets.no, så blir de lagt ut i

påfølgende Kretsstikke :) 

Viktige datoer fremover
29-31.3    Trinn 3, Eidsvoll
1-30.4   Speideraksjonen
23.4   St. Georgsdagen

26-28.4 Barnas Camp Villmark
7.5   Gruppeledersamling

24-26.5   Kretskonkurranse
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