VARDEVAKT
mjølner speidergruppe

april 2006

Kretsens dag

Dugnad speiderhuset

Kretsens dag 2006 går av stabelen 6.-7.
mai. Dette er et arrangement som i år er
lagt til Skogmuseet. Patruljene møter til
konkurranse fra lørdag til søndag, mens
småspeiderne har sin konkurranse på
søndag.
Vi i Mjølner har tatt på oss å stille med
leirplass og bevertning (alle måltider),
mens noen andre skal ta på seg
oppgavene i forbindelse med
konkurransen.
Hvor mange deltakere det blir totalt er
ennå usikkert, men rundt 150-200 må
vi nok regne med.

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 8.
mai 1800-1930 samtidig som speiderne
har møte.

For at vi skal få til dette trenger vi hjelp
av dere foreldre. Still opp for å gjøre
dette til en minnerik helg for våre
tilreisende speidervenner!
Fremmøte for troppen lørdag klokken
1000 på Skogmuseet, husk
speiderantrekk og utstyr for å ligge ute
i telt. (Roy Arild ordner telt og
patruljeutstyr).
Påmelding til Roy Arild, 928 17066,
senest fredag 28. april.
Småspeidere møter søndag klokken
0900 med speiderantrekk og
dagstursekk.
Påmelding til Torill, 928 17065, senest
fredag 28. april.

www.mjolner-speidergruppe.tk

Så her trengs det foreldre!
Ta med arbeidshansker, kost og rive.

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:
15. mai klokken 1800-1930 flaggborg
øvelse på speiderhuset, for alle.
17. mai:
0750 fremmøte speiderhuset
0800 flaggheis speiderhuset
0830 minnestund Folkehøyskolen
0900 frokost på speiderhuset
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.

