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Ser nyhetsbrevet rart ut? 

Slå på bildevisning i 

epostprogrammet ditt. 
 

 

  

   

 

 

Camp Villmark trenger deg! 

I helgen 31. mars - 2. april skal speiderne ha en stand med masse spennende 

aktiviteter og utfordringer for barn og unge. Dette blir en fantastisk mulighet til å vise 

frem til hele Norge hva vi driver med som speidere. Men vi trenger masse speidere 

og foreldre som kan bistå oss med rigging og til å stå på stand! Når du står på stand 

blir oppgaven å veilede besøkende i de forskjellige aktivitetene vi legger opp til, og 

http://romerikekrets.us13.list-manage1.com/track/click?u=847610d6357da450a3f87fa20&id=c555e936c1&e=7867fe5f82


 

alle vil få opplæring i oppgaven de blir satt til. Og så skal vi da selvfølgelig ha det 

moro selv også! 

Meld deg som frivillig via dette 

skjemaet:  https://goo.gl/forms/5SMLYW9tSuJGJLuH2 

 

   

 

 

Helt vilt!  

Ledersamlingen som skulle vært 14/2 er flyttet til tirsdag 14/3 kl 1830, på 

kretskontoret.  

Tema for kvelden er Helt vilt og Nord 2017.  

I 2013 hadde vi en del egne arrangementer under leiren.  Her ønsker Helt villt-

komiteen innspill fra gruppene. Hva gjør vi denne gangen? Tema, gatefest, 

morgensamlinger, ledergrilling?????  

Rovere! Roverombudet ønsker ideer fra dere til hva dere kan gjøre sammen og 

hvordan dere kan synes som romeriksrovere på leiren.  
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Hos Nes-Årnes speidergruppe har 

de satt opp noen foreldrekurs dette 

halvåret samtidig med 

speidermøtene. 

Første kurs var "knutemester" hvor 

11 foreldre lærte diverse nyttige 

knuter inkludert tyrkerknop slik at de 

nå kan lage skjerfknuter når 

speiderne mister de. For det gjør de 

stadig vekk! 

De neste kursene som er satt opp er 

bål, primitiv mat og førstehjelp. 

Det er flere grunner til at vi nå 

prøver dette; bedre samholdet i 

foreldregruppa, foreldre og 

speiderledere blir bedre kjent og vi 

knytter foreldrene nærmere 

speidergruppa. Kanskje blir det 

lettere å holde på speiderne og 

kanskje kan det bli nye ledere ut av 

dette.  Etterhvert ser vi vel for oss å 

bruke vandrere og rovere som 

kursledere.  

Første kurs var vellykket og det så 

ut til at foreldrene koste seg. Og det 

 

Roverombudet ønsker Rover og 

Vandrere velkommen til  

Rover- og Vandrerweekend den 

17. – 19. Mars! 

   

Rover- og Vandrerweekend er en 

sosial helg for Rovere og Vandrere i 

Romerike krets der man samles for 

å ha felles aktiviteter og annen 

moro. Last ned invitasjonene her! 

 

 

 

 

 

I forbindelse med kretsen årlige 

søknad om økonomisk støtte fra 

Akershus barne- og ungdomsråd 

(ABUR) trenger vi å få inn 

gruppenes 

årsmøtegodkjent årsmelding, 
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gjorde lederne også! Kanskje dette 

kunne være noe for flere grupper? 

 

 

 

 

 

Har gruppen din hjemmeside? Er 

dere flinke til å holde den oppdater? 

Kanskje merke webmaster kunne 

være noe? Speiderne får merke og 

siden holdes oppdatert! Les mer om 

merke på speiderbasen.  

 

 

 

regnskap og årsrapport for 2016 før 

vi sender inn søknaden vår. 

Fristen for søknaden er 1. mars og 

vi trenger det bekreftet før vi sender 

inn søknaden.  

   

Det er det samme gruppene skal 

sende inn til NSF før 31. mars, men 

kretsen trenger det før dette. 

Dokumentene sendes til 

kontoret@romerikekrets.no. 

 

 

 

 

I dag åpnet det for søknader fra 

ledere til  Jamboree 2019 . 

I 2015 var det få ledere fra Romerike 

som deltok, vi håper at flere tar 

utfordringen denne gangen.  

Å være leder i en jamboreetropp er 

en opplevelse for livet og utvikler deg 

som leder! Meld dere på her:  

http://www.jamboree2019.no/our-

mission/  

     

 

Viktige datoer fremover 

 

7. mars Årsmøte 

14. mars Ledersamling 

17. - 19. mars Rover- og vandrerweekend 

30. mars - 1. april Camp villmark 
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