
3.10.2018 Campaign Overview | Mailchimp

https://us13.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=770753 1/5

Kretstikka #2 - 2018 
Romerike krets av NSF

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

Du mottar dette nyhetsbrevet fordi du tidligere har uttrykt et ønske om å få det tilsendt. Dersom du har
endret mening, send oss en epost på nyhetsbrev@romerikekrets.no, så fjerner vi deg fra listene.

Arbeidshelg! 
 

Helgen 31.8-2.9 arrangerer kretsen arbeidshelg på Leikvinjar i nærheten av
Hønefoss. Dette er en helg hvor ledertrenere, roverstyret, ombud og kretsstyret
sammen skal arbeide med forskjellige temaer som berører gruppene og
kretsen som helhet, og vi håper på mange gode innspill fra deltagerne. 
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Kretstinget flyttet til 11. november 
 

Kretstingene er et av kretsens absolutt best besøkte arrangementer, men til
tross for at det er svært viktige saker som blir tatt opp kan det til tider også
være et av de kjedeligste.

For å bedre muligheten for medbestemmelse og gjøre kretstingene mye mer
interessante for speidere, rovere og ledere har vi nå begynt å tenke nytt. Vi
setter av en søndag hvor vi skal ha aktiviteter hele dagen som leder opp til et
kretsting med mye engasjement.

Speidere, rovere og ledere blir delt opp og skal hver for seg jobbe med saker til
kretstinget og til kretsstyret. Det blir også et informasjonstorg hvor man kan
søke den info man ønsker.

Vi vet foreløbig ikke helt hvordan dagen blir seende ut, og vi tar gjerne imot
innspill til hvordan vi kan gjøre dette mer interessant og styrke
medbestemmelse for alle. Gode ideer mottas kontoret@romerikekrets.no 
 
Vi trenger ny teknisk arrangør for kretstinget. Har din gruppe tilgang på et egnet
lokale og lyst til å tilrettelegge for at kretstinget skal bli best mulig for alle
involverte, meld dere til kontoret@romerikekrets.no

Sett av søndag 11. november!

mailto:kontoret@romerikekrets.no
mailto:kontoret@romerikekrets.no
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Leir i den Svenske skjærgården

Neste sommer skal vi på leir til Kragenäs i Sverige! 
Leiren er et samarbeid mellom Oslospeiderne, Glåmdalen, Follo, Østre
Østfold, Fredrikstad og Romerike krets. 
 
Leiren blir i uke 27, fra 29.6. til 6.7. Vi forventer ca 2000 speidere, så her er
det bare å glede seg. Første leirbrev kommer snart. 
 
Vår egen Fredrik Rossow er blitt utnevnt til leirsjef, og i tillegg har Romerike
ansvar for administrasjon, kommunikasjon og økonomi. Vi setter dette sammen
til en etat, men vi trenger en etatsleder og to viseetatsledere med hovedansvar
for hvert sitt felt. Høres dette ut som en spennende jobb for deg, eller du har
spørsmål rund dette ta kontakt med fredrik@romerikekrets.no

 

Blåtur for vandrere

 

Vi minner alle grupper og vandrere om at det blir Vandrerweekend med peis 2-4.
november. Sett av datoen, dette blir en tur hvor det blir litt overraskelser og mye

speidermoro. Men vi sier ikke mer ennå...

 

mailto:fredrik@romerikekrets.no
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Speiderne på Romerike har flyttet ut!

Eller, det virker i alle fall slik... Det har blitt rift om de nye uteliggermerkene, og
det er allerede delt ut mange av både bronse og sølv. Det er flere som nå sover
for gull! 
Husk: 10 netter for bronse, 20 nye netter for sølv, og 50 nye netter ute for
gullmerket!

Ønsker dere å annonsere i Kretsstikka eller på kretsens hjemmesider, for
eksempel i forbindelse med rekruttering? Send oss en epost på

kontoret@romerikekrets.no!

Viktige datoer fremover 
 

31.08-2.9 Arbeidshelg 
14.09 Roverfemkamp 

11.11 Kretsting 
 

Copyright © 2018 Romerike krets av Norges speiderforbund 
All rights reserved. 

 
 
 

Ønsker du ikke motta nyhetsbrev fra oss? 
Gi oss beskjed på nyhetsbrev@romerikekrets.no 

 
 

 
 

https://www.facebook.com/romerikekrets
http://www.romerikekrets.no/
mailto:nyhetsbrev@romerikekrets.no?subject=Avmelding%20fra%20nyhetsbrev
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