
 

Kretstikka #9 - 2017 

Romerike krets av NSF  

 

Ser nyhetsbrevet rart ut? 

Slå på bildevisning i 

epostprogrammet ditt. 
 

 

  

   

 

 

Kongebesøk i Rælingen. 

Speiderne i Rælingen speidergruppe hadde god grunn til å stryke speiderskjorta da 

de fikk hilse på selveste H.M. Kong Harald. Kongen hadde fått høre om innvielsen av 

den nye speiderhytta deres, Kongsbu, og ønsket å hilse på dem. Besøket fant sted 

på Løvenstad skole under feiringen av FN-dagen 24.oktober. På arrangementet 

deltok 40 speidere fra Rælingen speidergruppe og Andrea Wilhelmine Johnsen fikk 

overrekke gruppemerket til Kongen. Les mer og se bilder fra besøket her! Foto: Nils 

S. Aasheim.  
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Bli med på Friluftslivets uke i 2018! 

Friluftslivets uke i 2017 ble den største noensinne, med over 650 spennende 

arrangementer og turer over hele landet! Alle aktivitetene som finner sted i løpet av 

uka, er i regi av lokale lag og foreninger, organisasjoner, friluftsråd, eller 

kommunen. I Friluftslivets uke 1.-9. september 2018 inviteres du og alle i hele Norge 

til å bli med ut i naturen. Målet er å inspirere enda flere til å komme seg ut, ha det 

gøy og skape gode opplevelser! Les mer her!  

   

 

 

 

Søk om spillemiddler! 

Spilleoverskuddet fra Norsk Tipping 

fordeles med 64 % til idrettsformål. I 

2017 utgjør det totalt 2,6 milliarder, 

og en rekke anlegg og tiltak for 

friluftsliv er søknadsberettiget. 

I flere forskningsrapporter påpekes 

det at spillemidlene ikke brukes på 

friluftsliv, i samsvar med 

oppslutningen om 

friluftslivsaktiviteter og betydningen 

de har for folkehelsa. Har dere noen 

prosjekter dere trenger støtte til? 

Les mer her! 

   

 

 

 

 

 

Fra Småspeiderombudet. 

Nissefesten som er satt opp 

17.desember på terminlista, er 

dessverre avlyst grunnet at det ikke 

er et planlagt arrangement fra 

nåværende Småspeiderombud. Det 

er for nærme juleferien, og det 

regnes med at samtlige speidere har 

tatt juleferie. 

I stedet vil vi invitere til karneval 11. 

februar 2018. Hold av datoen, 
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Høsthaik med kart og kompas 

Lørdag 28. oktober gikk tre patruljer 

fra Rælingen sammen med patruljer 

fra Bjørkelangen og Lørenskog FSK 

på haik til Elgheia. Været var nydelig 

– fra tårnet på Elgheia så patruljene, 

og roverne som ventet dem der, helt 

til Holmenkollen. Patruljene fra 

Rælingen og Lørenskog FSK må 

øve mer på orientering for det ble 

mørkt lenge før alle kom seg frem til 

overnattingsplassen. På den andre 

siden gikk speiderne 

fra  Bjørkelangen glipp av 

spennende nattorientering med 

hodelykt. 

 

Søndag var det god tid for speiderne 

å bli kjent med hverandre før vi gikk 

tilbake til hytta til Bjørkelangen for å 

bli hentet kl 13. Resten av dagen lå 

skogen atter stille og fredelig igjen til 

elgjegerne vi hadde delt den med på 

lørdag. 

 

 

invitasjon kommer. I sommer er alle 

småspeidere velkommen på 

Småspeiderleir 1.-3.juni! Mer 

informasjon kommer neste år, men 

greit å sette av datoene.  

 

 

 

 

 

Juleavslutning for rovere! 

Den 24.november inviterer det nye 

Roverstyret til bowlingkveld på 

Strømmen Bowling. Dette blir en 

sosial kveld for rovere på Romerike 

med bowling, mat og masse morro. 

Meld dere på her! 
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Trinn 1 - Jungelramme! 

Selv om påmeldingsfristen har gått 

ut er det noen plasser igjen. Kurset 

går av stabelen på Leirsund 17.-19. 

november. Meld dere på her!  

 

 

 

 

Turtips! 

Har du noen turtips du vil dele med 

andre? Send det inn til kretskontoret 

og vi får det med i resursbanken vår.  

 

 

  

 

Viktige datoer fremover 

 

14. november Kretsting 

17.-19. november Trinn 1 

24. november Roveravslutning 

 

 

  

 

 

  

 

    

 

 

Copyright © 2017 Romerike krets av Norges speiderforbund 

All rights reserved. 

 

 

 

Ønsker du ikke motta nyhetsbrev fra oss? 

Gi oss beskjed på nyhetsbrev@romerikekrets.no 
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