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

Nå nærmer en ny speidersesong seg med stormskritt, og mange grupper lager 
i disse dager sine nye terminlister. Mange grupper har også vært på turer og 
leire i sommer. Har dere noe dere ønsker å dele med de andre i kretsen, send 
gjerne dette inn til nyhetsbrev@romerikekrets.no så får vi det med i neste 
utgave av Kretsstikka. 

Nå i august kommer 140 utvekslingselever fra alle verdenshjørner til
Norge for å bo et år i en norsk familie og gå på videregående

skole her hos oss.

Flere av elevene som kommer hit er speidere i sine hjemland, og vi vil
gjerne finne vertsfamilier som deler denne interessen, og gleden over

å være ute i friluft eller aktive i det lokale speidermiljøet.

Nysgjerrig på dette? Les mer her

I sommer reiste ni speidere, tre 
ledere, en rover og en bestefar fra 
Nes-Årnes til Island.
Les mer om hvordan 1. Myggnett 



tropp hadde det på leir her.

16. – 18. September 2016 inviterer 
Glåmdal krets deg og patruljen din til 

en annerledes sykkelhaik mot 60° 
nord. Kretsen dekker 

deltakeravgiften.  Les mer og 
meld deg på her

Hemnes speidergruppe har vært på 
tur med roverne i sommer! Turen 
gikk til Folldal. Der så de moskus, 
var på gruvetur, padla kajakk og 

gikk på fjelltur.

På årets dugnadsleir på Svalbard 
ble tre heldige karer fra Romerike 

valgt ut til å være med. Les mer om 
deres opplevelser her



Er opplysningene dine i min 
speiding riktige? Logg på og sjekk at 

dine og gruppas opplysninger 
stemmer. 

Endringer på terminlista!
Dessverre så er både Urban haik og 

Huldrenatt avlyst.
Kickstarten som er også utsatt på 

ubestemt tid. 

Har du lyst til å delta på rover 5 
kamp i Stavanger?

Kretsen ønsker å støtte roverne som 
deltar med inntil 1000 kr av 

reisekostnaden. 
Roveren må selv sende kvitteringer 
til kretskontoret innen 1. november.

Les mer og meld deg på her

Romerike krets mangler fortsatt 
speiderombud. Speiderombudet har 

som hovedoppgave å ha 
arrangementer for speiderne i 

kretsen, selvsagt med støtte fra 
kretsstyret. Har du lyst til å prøve 
deg, eller har tips om noen vi kan 
kontakte? Send det inn til               

odd-arne@romerikekrets.no. 

Viktige datoer fremover
16. - 18.9. 60° nord, Kongsvinger

22.9. Ledersamling, Årnes
23. - 25.9. Leirløft, Bodø
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