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APRIL 2005

Speideraksjon

Dugnad speiderhuset

Temaet for aksjonen er «Hjem igjen»
og vil fokusere på flyktningers ønske
om, og rett til å reise hjem når
konflikten er over. Pengene som samles
inn gjør at Flyktninghjelpen kan hjelpe
flere barn og unge som er på flukt, først
og fremst i Nord-Uganda.

For at det skal være pent rundt
speiderhuset til 17. mai må vi sørge for
at det blir ryddet og raket utenfor huset.
Det hadde vi tenkt å få gjort mandag 9.
mai 1800-1930 samtidig som speiderne
har flaggborg
øvelse.

For Mjølner vil denne aksjonen foregå
ved og rundt speiderhuset mandag 18.
april 2005 klokken 1800-1930 for både
småspeidere og troppen.

Så her trengs det
foreldre!

Dugnad
søppelplukking

Gruppetur til Nordhue
Fra fredag 22. april 2005 klokken 1700
for troppen og fra lørdag 23. april 2005
klokken 1000 for småspeidere. Tilbake
på speiderhuset søndag 24. april 2005
ca. klokken 1530.
Turen vil blant annet markere St.
Georgsdagen og ha varierte aktiviteter..

For å få inn litt penger til
speidergruppa, og være med å gjøre det
pent til 17. mai, så har gruppa tidligere
år plukket søppel langs
Strandsbygdsvegen. I år er det nytt
firma som står for dette, Kolo
veidekke. Har hatt kontakt med de, og
håper vi også i år får tilbud om dette.
Til dette trengs det både foreldre og
speidere.
Vil komme tilbake til dette når det evt.
blir aktuelt.

Foreldreforening
For å avlaste lederne med noen av de
praktiske oppgavene, så trenger vi hjelp av
dere foreldre. Vi har satt opp følgende forslag.
Hvis dette ikke er i orden, så ber vi dere selv
om å finne noen andre.
-Hallgeir Elvehøy
-Ann Kristin Myrvold
-Bjørg Irene Pettersen
(disse må selv plukke ut hvem som skal være
leder osv.)
Følgende oppgaver står og venter:
-organisering av søppelplukking?
-frokost på speiderhuset 17. mai?
I tillegg trengs det foreldre i følgende
posisjoner:
-Kasserer, her trengs det noen som kan tenke
seg oppgaven, ta kontakt! Trond Rønning
fungerer nå, men på tur ut.
-Husstyret speiderhuset:
-Svein Tore Moen (sitter nå)
-Frank Bjørnstad
-Åge Norstad
-Trond Rønning (sitter nå, på tur ut)
(disse må selv plukke ut hvem som skal være
leder osv.)
Følgende oppgave står og venter:
-dugnad 9. mai speiderhuset

9. mai klokken 1800-1930 flaggborg
øvelse på speiderhuset, for alle
17. mai:
0750 fremmøte speiderhuset
0830 Minne stund Folkehøyskolen
0900 frokost på speiderhuset?
0945 fremmøte e-verket
1000 Skole toget
1530 fremmøte gamle brannstasjon
1600 Markering på festningen
Antrekk bør helst være speiderskjorte
og tørkle, alternativt speidergenser og
tørkle. Til speiderantrekket hører det til
mørk blå bukse.

fri:05
Landsleiren er i perioden 2-9/7 2005 og vi har
meldt på 14 speider og 2 ledere som skal delta
på leiren.
For å lese mer om leiren, følg med på
www.speiding.no/landsleir/
www.mjolner-speidergruppe.tk
Lederoversikt
Gruppeleder:
* Roy Arild Rugsveen, 92817066,
roy.arild@rugsveen.com
Troppen (5.-10. klasse):
*Trond Voldmo, 97700689,
trond@voldmo.com
*Dag Ivar Mortensen, 90046332,
mail@dagim.net
*Elin Hermine Ødegaard, 45263040,
hermine@dagim.net
*Sondre Riise Midtun, 48184591,
sriisemidtun@yahoo.no

Flaggborg 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. Programmet er som følger:

Småspeidere (3.-4. klasse):
*Torill Rugsveen, 92817065,
torill@rugsveen.com
*Rune Kvarnstrøm, 48992845
rkvarnst@online.no

