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Nå er sommeren 
endelig over, håper 
dere alle har hatt en 
fin sommer med mye 
bading og andre 
sysler som hører 
sommeren til. 
 
Denne utgaven av vardevakt vil 
inneholde mye informasjon om høsten 
2004, ta vare på den da nok vil være 
nyttig som ”oppslagsverk” i løpet av 
høsten. 
 
Hvem som er ledere i Mjølner har blitt 
noe endret siden sist halvår, hvem som 
er ledere vil dere se på siste side i 
Vardevakt. 
  

Oppstartsmøte / 
foreldremøte 
 
Første møte etter sommeren blir 
mandag 30. august 2004 klokken 
1800 på speiderhuset. 
Dette vil være et kombinert oppstarts- 
og foreldremøte.  
 
Speiderne vil ha aktiviteter i sine 
enheter, mens foreldrene samles for 
informasjon.  
 
Håper at så mange foreldre som mulig 
tar seg tid til å møte, da vi vil trenge 
hjelp av foreldrene for å kunne drive 
Mjølner speidergruppe i tiden som 
kommer. 

 

17. mai 2004 
 
17. mai og speidernes flaggborg ble 
flott gjennomført med flaggheis på 
speiderhuset, flaggborg ved 
Folkehøyskolen og flaggborg i 
skoletoget. 
 
 

 
Flaggheising ved speiderhuset. 
 

 
Flaggborgen i skoletoget. 
 



Gruppas terminliste 
 
Her er gruppas foreløpige terminliste 
for høsten 2004, den enkelte enhet 
setter opp terminliste etter denne. 
 
*Småspeidere vil ha møter på 
mandager klokken 1730-1900. 
 
*Troppen vil ha patruljemøter på 
mandager klokken 1800-1930. 
 
*Troppsmøter (stifinnere og vandrere) 
vil stort sett være  på den siste 
mandagen i måneden klokken 1800-
1930 
 
30/8  Oppstartsmøte med 

foreldre 
3-5/9  Dugnad på Nordhue 
17-19/9 Strandhugg på Strandøya 
27/9  Troppsmøte 
16-17/10 JOTA 
25/10  Troppsmøte 
29/11  Øvelse til lysmesse 
5/12  Lysmesse Elverum kirke 

klokken 1800 
6/12  Siste møte før jul 
 
2005 
10/1  Første møte 2005 
2-9/7  Landsleir, fri:05 
 
 

Dugnad på Nordhue 
 
Helga 3.-5. september 2004 er det 
dugnad på speiderhytta Borgen på 
Nordhue. 
 
Fremmøte på Borgen klokken 1000 
både lørdag og søndag. 
 

Oppgaver på årets dugnad vil blant 
annet være innbæring av ved, maling 
og vasking. 
 
Ta med dere dugnadstøy samt mat og 
drikke. 
 
Spørsmål? kontakt Iver Riise 92226190 
eller 62413345 (hjemme). 
 
Håper at så mange som mulig har 
mulighet for å delta på denne dugnaden 
minst en av dagene. 
 

Strandhugg 
 
17.-19. september 2004 er det 
strandhugg. For troppen går turen fra 
hele helga, mens småspeiderne 
kommer på søndag. 
 
Turen går til Strandøya i Strandbygda 
hvor vi kan boltre oss i  alle 
mulighetene en øy i Glomma gir oss. 
Tema for turen vil være knuter, 
surringer og kano. 
 
Troppen møter på speiderhuset fredag 
klokken 1800 med sykkel og utstyr for 
overnatting i telt. 
 
Småspeidere møter på speiderhuset 
søndag klokken 1000 med utstyr for 
dagstur. Kjøring vil bli samordnet. 
 
Strandhugget avsluttes på søndag 
klokken 1500 på øya, regner da med å 
være tilbake på speiderhuset klokken 
ca. 1600. 
 
 
 
 



GoTheNorway2004 
 
Fra fredag 30. juli til lørdag 7. august 
2004 var det internasjonal leir på 
Ingelsrud. 
Her var det deltakere fra mange land og 
en del norske speidergrupper. 
Troppen til Mjølner hadde i år 
dessverre ingen ledere som kunne delta 
på leiren, men det var en mulighet til å 
være med i ”åpen tropp”, noe som to 
stykker gjorde. 
I tillegg var småspeidere invitert til å 
være med fra torsdag til lørdag, og fra 
Mjølner deltok det 6 småspeidere og 3 
ledere som hadde noen fine dager på 
leir (de ankom etter at regnværet hadde 
gitt seg og hadde bare strålende 
solskinn!). 
 

 
Fettfelle må lages. 
 

 
Middag lages fra bunnen av. 

 
 
 

 
Alle må hjelpe til, både ledere og de 
aller minste.. 
 

 
Surringer er nyttig. 
 

 
Frokost i det fri.



Hva gjør vi i speideren? 
 
� Blir venner med andre. 
� Lærer å bruke kniv, øks og sag. 
� Lærer å lage bål. 
� Er på tur både innendørs og ute. 
� Lærer å ta vare på seg selv og andre. 
 
Kjenner du noen som vil være med i 
speideren?  
 
Ta de med deg på oppstartsmøtet 
mandag 30. august 2004 klokken 1800 
på speiderhuset. 
 
 

 
 
 
 

 
********** 

For mer informasjon, følg med på 
hjemmesiden til Mjølner:  
http://www.mjolner-speidergruppe.tk/ 
 
 
 
Lederoversikt 
 
Gruppeleder:  
*Trond Rønning, 45450757, 
  oterveien8@hotmail.com 
 
Troppen (5.-10. klasse): 
*Roy Arild Rugsveen, 92817066,  
  roy.arild@rugsveen.com 
*Trond Voldmo, 97700689,  
  voldmo-t@frisurf.no  
*Dag Ivar Mortensen, 90046332,  
  mail@dagim.net   
*Elin Hermine Ødegaard, 45263040,  
  hermine@dagim.net 
*Erlend Gangstad, 97629014,  
  erlendga@hotmail.com 
*Sondre Riise Midtun, 48184591,  
  sriisemidtun@yahoo.no 
  
Småspeidere (3.-4. klasse): 
*Torill Rugsveen, 92817065,   
  torill@rugsveen.com 
*Rune Kvarnstrøm, 62417750 


