
 

Kretstikka #8 - 2017 

Romerike krets av NSF  

 

Ser nyhetsbrevet rart ut? 

Slå på bildevisning i 

epostprogrammet ditt. 
 

 

  

   

 

Valgkomiteen ser etter kandidater til kretsleder, medlemmer i kretsstyret, revisor, 

møteleder og valgkomiteen. Kretsstyret ser også etter gode kandidater til flere av 

ombudene. Vi trenger din hjelp til å finne kandidatene! Valgkomiteen kommer til å ta 

kontakt med alle som blir foreslått. 

  

Angi en venn nå, eller du kan selvsagt også foreslå deg selv! De flere kandidater til 

kretsleder og kretsstyret vi får, de bedre blir valget! Vær med på å få det kretsstyret 

og de ombudene du ønsker!  

  

Klikk på linken for å foreslå deg selv, eller en venn du mener vil gjøre en god jobb. 

https://goo.gl/forms/gsWTdkD0O4GHEz0q1 

  

Medbestemmelse og ansvar er en viktig del av speidermetoden, den enkelte speider 

skal ha innflytelse og få trening i å ytre egne meninger. Det skal også motiveres til å 

ta økende grad av ansvar. Ombuds- og kretsstyrearbeid er med andre ord en viktig 

del av speiderarbeidet! 

  

Selv om du er i tvil om «dine» kandidater vil så før dem opp uansett, valgkomiteen 

kontakter alle og sjekker om de er villige til å stille. 

https://romerikekrets.us13.list-manage.com/track/click?u=847610d6357da450a3f87fa20&id=09815bab39&e=7867fe5f82
https://romerikekrets.us13.list-manage.com/track/click?u=847610d6357da450a3f87fa20&id=3af73bb512&e=7867fe5f82
https://romerikekrets.us13.list-manage.com/track/click?u=847610d6357da450a3f87fa20&id=ec81bc73a1&e=7867fe5f82


 

  

Frist for å foreslå kandidater er 18. oktober.  

 

 

 

Vellykket ledersamling 

Torsdag 21. september var det tid for ledersamling i Romerike krets. 19 ledere fra 

Romerike møttes for å høre barnepsykolog Tilla Helland snakke om fakta og myter 

rundt ADHD-diagnosen. Dette ble et spennende møte med mye kunnskap og 

erfaringsutveksling i forhold til hvordan man best kan takle de utfordringene som kan 

følge med de som har slike utfordringer. Kort oppsummert kan man konkludere med 

at speideren er en fin ramme hvor disse barna kan få en mestringsarena om vi som 

ledere er bevisst problematikken og de utfordringene/mulighetene som ligger der.  

Vi i kretsstyret jobber videre med å finne spennende og engasjerende temaer for å 

videreutvikle ledersamlingene, og er det noen der ut som har noen ønsker eller tips 

til hva som kan være spennende å høre om - så nøl ikke med å ta kontakt med 

kretsstyret.   

 

   

mailto:kontoret@romerikekrets.no?subject=Til%20kretsstyret


 

Speideropplevelser utenfor 

Norge! 

Under overskriften «Verden 2018» 

står Internasjonalt utvalg på for å 

hjelpe alle speidere, rovere og 

ledere som vil oppleve et annet land 

neste sommer.  De har samlet 

informasjon om mer enn 20 

speiderleirer i Europa, Afrika, 

Amerika, Asia og Australia, i tillegg 

til Explorer Belt og RoverWay, som 

er de store rovereventyrene neste 

sommer. Bli inspirert her!  

 

 

 

 

 

19.september 2017 var det mulighet 

for å ta en titt på den nyinnkjøpte 

 

Var det noen som så et kjent ansikt 

på TV2 i går? ja, det stemmer. 

Kretslerer, Morten, var en av 

testpersonene i TV hjelper deg sin 

test av sekker. Les hele testen her!  

 

 

 

 

 

Mandag den 23 oktober 2017 

arrangerer en gjeng speidere 

spillekveld for vandrere. Les mer og 

meld dere på her!  

 

 

 

 

https://romerikekrets.us13.list-manage.com/track/click?u=847610d6357da450a3f87fa20&id=734b2e7477&e=7867fe5f82
https://romerikekrets.us13.list-manage.com/track/click?u=847610d6357da450a3f87fa20&id=7a060e528b&e=7867fe5f82
https://romerikekrets.us13.list-manage.com/track/click?u=847610d6357da450a3f87fa20&id=0d73afbb16&e=7867fe5f82
https://romerikekrets.us13.list-manage.com/track/click?u=847610d6357da450a3f87fa20&id=952d6bc071&e=7867fe5f82
https://romerikekrets.us13.list-manage.com/track/click?u=847610d6357da450a3f87fa20&id=18c2c21383&e=7867fe5f82
https://romerikekrets.us13.list-manage.com/track/click?u=847610d6357da450a3f87fa20&id=2510f16a8c&e=7867fe5f82


 

speiderhytta til Rælingen 

speidergruppe. Den gamle 

speiderhytta på Leirsund ble kjøpt 

av speidergruppa før sommeren i år. 

Gruppa var på utkikk etter en stor 

hytte med muligheter for mange til å 

sove inne, og ikke minst et stort 

uteområde med muligheter for 

speiding i friluftsliv. Vi traff jackpott, 

da den gamle speiderhytta fra 1960-

tallet passet perfekt! 

 

Etter mange dugnadstimer og 

oppgraderinger, er hytta, som har 

fått navnet Kongsbu, klar for bruk. 

Både av speidergruppa og andre 

som er interessert i å leie. 

 

Under den åpne dagen var det 

nesten 80 personer som var innom. 

Da fikk de se ei hytte som har rom 

med mange sengeplasser, stort 

oppholdsrom og et uteområde med 

uante muligheter for å sove under 

åpen himmel, på ekte speidervis. 

 

Ønsker dere å leie Kongsbu? Sjekk 

her www.ralingenspeidergruppe.no  

 

 

 

 

Helgen 22. - 24. september ble det 

holdt peffkurs 1 på Kongsbu 

speiderhytte. Over 40 speidere 

deltok og både speidere og 

instruktører kan melde om et fint 

kurs. Se flere bilder fra kurset her!  

 

 

 

 

Savnet: teltstenger! 

Skedsmo speidergruppe manglet en 

pakke med teltstenger type «Robens» 

etter Bodø. Disse er helt nye, så vi har 

ikke rukket å merke dem ennå. De var 

med konteineren tilbake, men kom aldri 

sammen med utstyret til Skedsmo. Så om 

det er en gruppe som har noen teltstenger 

de ikke helt vet hvor kommer fra ville vi 

vært glade for om man tok kontakt med 

troppsleder@skedsmospeider.no  

     

 

Viktige datoer fremover 

 

14. oktober - Frist for innsending av saker til kretsting 

14. november - Kretsting 

17. - 19. november - Trinn 1 

 

https://romerikekrets.us13.list-manage.com/track/click?u=847610d6357da450a3f87fa20&id=d992a6835f&e=7867fe5f82
https://romerikekrets.us13.list-manage.com/track/click?u=847610d6357da450a3f87fa20&id=2992bb618d&e=7867fe5f82
mailto:troppsleder@skedsmospeider.no
https://romerikekrets.us13.list-manage.com/track/click?u=847610d6357da450a3f87fa20&id=49b8893f10&e=7867fe5f82
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