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Kretstikka # - 2016 
Romerike krets av NSF

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

Saker til kretstinget
 
Har du en sak som burde vært tatt opp på kretstinget? Send oss en mail på
kontoret@romerikekrets.no senest 17.10.18 hvis du vil ha den med på
sakslista. 
 
Det er valg på flere posisjoner i kretsstyret, så om du er interessert, har forslag
eller lurer på hva det innebærer ta kontakt med valgkomiteen på
valgkomiteen@romerikekrets.no  
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

Campaign Preview HTML Source Plain-Text Email D

Kretsstikka #3
2018

http://www.romerikekrets.no/


28.10.2018 Campaign Overview | Mailchimp

https://us13.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=796805 2/11

Vil du være med på å lage et nytt og spennende kretsting? 
 
Denne gangen skal vi ha infotorg, mini-forumer og et par andre nye ting. Vi
ønsker derfor frivillige som kan være med oss og dra det hele igang.  
 
Ønsker du mer info? 
Send oss en mail på kontoret@romerikekrets.no for å melde interesse! 
 
Sted: Råholt Ungdomsskole 
Tid: 11.00 - 19.00

Roverfemkamp 2018
 
Avbildet: Rebell 1 fra Lørenskog Syd, stolte innehavere av 2. plass.
 
Årets roverfemkamp ble arrangert i Skien helgen 14-16. september.
Femkampen er en kappestrid i grenene orientering, woodcraft, hemmelig
oppgave, teoretisk kunnskap og hinderløype, og hvert lag består av 3 rovere.  
 
1. plass: Alt for BUDT, Drøbak/Frogn 
2. plass: Rebell 1, Lørenskog Syd 
3. plass: Non Stop, 
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Regionsleir 2019
 
Vil du være med på å skape en fantastisk uke for barn og unge? 
 
Ledige stillinger: 
Vi trenger en etatsleder og en eller to viseetatsledere til en etat
innen kommunikasjon, administrasjon og økonomi. Høres dette ut som en
spennende jobb for deg, eller har du spørsmål rundt dette? 
 
Ta kontakt med leirsjef Fredrik Rossow på fredrik@romerikekrets.no. 
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Camp Villmark trenger stab! 
 
Barnas Camp Villmark avholdes på Norges Varemesse i Lillestrøm helgen 
26-28 april 2019. 
 
For å kunne vise frem noe av det beste speideren har å by på under messa
trenger vi folk til prosjektgruppa. 
 
Dersom du vil bidra under messa eller har spørsmål om prosjektgruppa, send
en mail til Vigdis Prøis på vigdis.prois@outlook.com 
 
 

Romerike Krets - nettside 
 

Den nye nettsiden til kretsen er ferdig og er straks klar for lansering. Gled dere - her blir
det mye bra å lese på! Det vil bli opplyst i Kretsstikka når siden lanseres. 
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Ledersamling 16. oktober
 
Sted: Valstadtoppen barnehage på Skjetten, Tårnbyveien 201 
Tid: 18.30-20.00 
 
Tema: sårsminke og oppfriskning førstehjelp 
 
Lær hvordan man sminker realistiske sår til førstehjelpskurs, og få frisket opp
førstehjelpskunnskapene. Flott til bruk på førstehjelpseventer eller kanskje til
Halloween?  
 
Vi serverer te og Kaffe.  
 

Ledersamtale 
Tid: Onsdag 24. oktober kl. 18.00 
Sted: Gapahuken på Kløvberget i Maura 
Påmeldingsfrist: Torsdag 18. oktober. 
 
Ledersamtalen er den andre delen av Lederstart, og munner ut i signering av
lederavtale. Målgruppe er alle ledere, både nye og gamle, som ikke har
lederavtale. Rovere som utfører lederoppgaver er også i målgruppen. 
 
Den første delen av Lederstart er Introkurset, som lederen selv gjennomfører
(før ledersamtalen) ved å lese heftet "Introkurset - Tekster og oppgaver for
egenlæring". Dokumentet finnes på Norges speiderforbund sine nettsider: 
 
https://speiding.no/laer-ledelse/vaere-speiderleder/slik-blir-du-speiderleder. 
 
Kurset gjennomføres ute, kle dere godt! 
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Ta med kopp, hodelykt, speiderkniv og sitteunderlag. 
Ta gjerne med sangbok også.

Speiderforum og Roverforum
 
Dato: 19 okt - 21 okt, 2018 
Sted: Quality Airport Hotell, Stavanger 
 
Forumene arrangeres i forkant av Speidertinget og gir speidere og rovere
mulighet til å ta opp saker som opptar dem, og å velge representanter til
Speidertinget.

Vandrerweekend 
 
Tid: 2-4 november 
Sted: sentralt på Romerike 
 
Helgen 2.-4. november inviterer vi til "Vandrertur med peis". Dette er en blåtur,
det vil si at du ikke får noe mer informasjon om verken hvor eller hva vi skal.
Det vi kan røpe er at det blir både utfordringer, moro, lek, litt alvor, litt til
ettertanke, noe nytt, nye og gamle venner, og noe som du sikker kjenner fra før.
Kort sagt; speiding.

T KUN f VANDRERE d t il i d å i 8 10 kl O i h litt
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Turen er KUN for VANDRERE, det vil si de som går i 8.-10. klasse. Og vi har litt
begrenset med plasser, så her lønner det seg å være rask til å melde seg på.
Det vil bli kjørt buss til turen fra et sted sentralt på Romerike. Mer info kommer
til de påmeldte.

Siste frist for påmelding er 20. oktober! Meld deg på her:  
PÅMELDING

Roverstevnet 2018 
 

Dato: 16 nov - 18 nov, 2018 
Sted: Hønefoss 
 
I midten av november samles alle rovere fra hele landet til mye galskap og
moro på årets roverstevne. 
 
Meld deg på her: https://speiding.no/arrangementer/roverstevnet-2018

Lederkurs trinn 2 
 
Dato: 23 nov - 25 nov, 2018 
Sted: Leikvinjar leirsted

Trinn 2 - Speiderprogrammet i egen enhet er det andre kurset i grunntreningen og består
av fire moduler: Enhetsarbeid, situasjonsorientert ledelse, planlegging i egen enhet og

l l i i k i

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_jhHDGFlJD8V9YL7PZzWDkH-odX7ku44QwzA58l9696zjsQ/viewform
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planlegging i praksis. 

Påmelding kan gjøres ved å sende e-post til Anders Nordby (anders@rugge.org) eller på
telefon: 41691612.

Prosjektleder: Anders Nordby

Arrangør: Øvre Buskerud krets

Kretsstyrets arbeidshelg - kretshelg
Første helgen i september dro kretsstyret, roverstyret, ledertrenere og ombud til
Leikvinjar på arbeidshelg.

Målet for helgen var å sammen legge planer for veien videre mot målene i
strategiplanen vår.

Temaer for helgen:

Bedre samarbeid mellom enhetene i kretsen

Se på hvilke arrangementer vi skal ha i kretsen

Rekruttering av ledere

Endring av kurstilbud i kretsen

Nytt kretsting

Ansattressurs i kretsen

S t i å fl kk b l d

mailto:anders@rugge.org
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Satsning på flokk- og beverledere

Det var mange og lange debatter gjennom helgen. Mye av det vi ble enige om vil bli
presentert på kretstinget i november slik at alle kan være med å påvirke.

Vi går over fra ombudsstruktur til prosjektstruktur

Det lanseres nytt opplæringstilbud for rovere: «Ulrik»

Vi må har et mer bevisst forhold til hvilke arrangementer vi skal ha på
terminlisten vår og ikke bare kopiere fjoråret.

Jobbe med å rekruttere rovere som ledere i gruppene

Det blir leir for både flokk og bever neste sommer

Kretstinget blir endret for å bedre muligheten for medbestemmelse for alle ved
at vi arrangerer speider- og roverforum.

Kretsstyret har laget en arrangørpakke med planleggingsverktøy, budsjett og
regnskapsverktøy som skal tas i bruk ved alle våre arrangementer.

Innimellom alt dette ble det også tid til grilling av kandidat til speidersjef Håvard
Djupvik, litt lek og moro samt en helt håpløs quiz (laget av han som ikke kunne
komme – hmm……)

Vi i kretsstyret synes dette var en veldig vellykket første samling og satser på at
videreutvikle konseptet og arrangere dette årlig.
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Viktige datoer fremover 
 

16. oktober: Ledersamling Skjetten 
24. oktober: Ledersamtale Maura 

19-21 oktober: Speider- og Roverforum, Stavanger 
2-4 november: Vandrerweekend, Romerike 

2-4 november: Speidertinget, Trondheim 
11. november: Kretsting, Romerike 

16-18 november: Roverstevnet, Hønefoss 
23-25.november: Trinn 2, Leikvinjar

Copyright © 2018 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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