
 

 

 

Foreldreforening / 

Husstyre speiderhuset 
Mandag 16. april 2012 klokken 1800 på 

speiderhuset vil den nye foreldreforeningen 

og husstyret for speiderhuset konstituere seg 

og avholde årsmøte.  

Foreldre, møt gjerne opp og delta på dette 

møtet. 

 

Speideraksjon 
Mandag 23. april klokken 1800-1930  
(for alle, både småspeidere, tropp og rovere) 

deltar Mjølner på årets speideraksjon som går 

til Flyktninghjelpens prosjekt for ungdom i 

Liberia. 

De som har mulighet tar med sykkel. 

Husk speiderskjerf, evt skjorte og genser. 

 

Kretsens dag 
Kretsens dag og kretsbannerkonkurranse 

arrangeres 11.-13. mai 2012 i Vallset.  

Samtidig vil det også bli småspeiderdag. 

 

For troppen så vil dette bli fra fredag til 

søndag, mens for småspeidere på søndag. 

 

Mer info kommer. 

 

 

 

Mars 2012 
 

Dugnad speiderhuset 
For at det skal være pent rundt speiderhuset til 

17. mai må vi sørge for at det blir ryddet og 

raket utenfor huset. 

Husk at dette er vårt ansikt utad. 

 

 

Vi har satt av følgende mandager til dette, 

samtidig som speiderne har møte: 

-mandag 7. mai 

-mandag 14. mai 

 

Så her trengs det foreldre! 

Ta med arbeidshansker, kost og rive. 

 

 

 

 

Besøk oss på vår hjemmeside, alt som deles ut 

på møtene av info finner du også her: 

www.mjolner.org  

 
 

 

http://www.mjolner.org/
http://www.mjolner.org/


17. mai 
Også i år som alle tidligere år skal speiderne i 

Elverum være med på å sette sitt preg på 17. 

mai feiringen i Leiret.  

 

Håper alle kan være med slik at vi får en stor 

flaggborg! 

 
 

Programmet er som følger: 

 

Mandag 14. mai klokken 1800-1930 

flaggborg øvelse på speiderhuset, for alle. 

 

17. mai: 

0750 fremmøte speiderhuset 

0800 flaggheis speiderhuset 

0830 minnestund Folkehøyskolen 

0900 frokost på Folkehøyskolen 

0945 fremmøte e-verket 

1000 skole toget 

1540 fremmøte gamle brannstasjon 

1600 markering på festningen 

 

Antrekk skal være speidertørkle, og helst 

speiderskjorte i tillegg, alternativt 

speidergenser. Til speiderantrekket hører det 

til mørk blå eller svart bukse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dugnad på 

speiderhytta 
Lørdag 2. juni og søndag 3. juni er det dugnad 

på Borgen, Nordhue. 

I år er det anledning til å ta det som en 

familietur med overnatting enten inne på 

Borgen eller ute i eget telt. 

Det er ikke mulighet til å sende bare barna på 

denne turen/dugnad, men det er en flott 

anledning for dere foreldre/foresatte å være 

med barna på tur og jobbe sammen i 

fellesskap. 

De som skal være med bare på dagtid kan 

møte på Nordhue klokken 0900 begge dager. 

 

Oppgaver på årets dugnad vil blant annet 

være: ved, noe snekring, maling og vasking. 

 

Ta med dere dugnadstøy, samt mat og drikke 

for helga. 

Det vil bli organisert grill til de som skal 

overnatte, så ta med grillmat til middag på 

lørdag. 

 

Spørsmål?  

Kontakt Trond på 977 00 689. 

 

Håper at så mange som mulig har mulighet 

for å delta på denne dugnaden minst en av 

dagene, da dette er viktig for at vi skal kunne 

holde speiderhytta i orden. 

 

 


