VARDEVAKT
mjølner speidergruppe

Første møte etter sommeren
Mandag 28. august 2006 starter vi opp igjen
etter sommerferien.
-Småspeidere møter klokken 1730.
-Troppen møter klokken 1800.

Terminliste
-Småspeidere har møter på mandager klokken
1730-1900.
-Troppen har møter på mandager klokken
1800-1930.
Alle møter er på speiderhuset hvis ikke annet
er sagt.
Her er noen datoer som er lurt å sette av:
9.-10. september, dugnad Nordhue
15.-17. september, Strandhugg
1. oktober, dagstur
20.-22. oktober, JOTA
11. november, kretsting
17.-19. november, troppstur
3. desember, lysmesse
11. desember, siste møte før jul

august 2006
være med. Gjør dette senest på møtet mandag
4. september.
Oppgaver på årets dugnad vil blant annet
være ved, maling og vasking.
Ta med dere dugnadstøy samt mat og drikke.
Det vil bli organisert grill til de som skal
overnatte, så ta med grillmat til middag på
lørdag.
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.

Finnskogen 2006

Dugnad på Nordhue
Helga 9.-10. september 2006 er det dugnad på
speiderhytta Borgen på Nordhue.
I år er det anledning til å ta det som en
familietur med overnatting på Nordhue, enten
inne på Borgen eller ute i eget telt.
De som skal være med bare på dagtid kan
møte på Nordhue klokken 1000 begge dager.
De som skal overnatte møter på speiderhuset
klokken 1000 på lørdag.
For at man skal få samordnet transport må
dere si ifra til småspeiderleder eller
gruppeleder om dere skal være med eller ikke,
og evt. hvor mange andre i familien som skal

10 speidere og 1 leder hadde det helt topp på
årets leir som var SpOvAlGre på Svullrya i
juli.

www.mjolner-speidergruppe.tk

Strandhugg
15.-17. september 2006 er det speidingens
dag. For troppen går turen 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 under pressenning.
Småspeidere møter på speiderhuset søndag
klokken 1000 med utstyr for dagstur. Kjøring
vil bli samordnet.
Alle må ta med det de måtte trenge av
brødmat og drikke for de dagene de skal være
med. Middag på lørdag vil bli ordnet felles.
Turen koster kr. 150,- for troppen som betales
sammen med påmelding.
Meld fra til din småspeiderleder eller
gruppeleder om du skal være med eller ikke
senest mandag 11. september.

Lederoversikt
Gruppeleder:
* Roy Arild Rugsveen, 92817066,
roy.arild@rugsveen.com
Roverlagsleder:
*Sondre Riise Midtun, 48184591,
sriisemidtun@yahoo.no
Troppen (5.-10. klasse):
*Trond Voldmo, 97700689,
trond@voldmo.com
*Dag Ivar Mortensen, 90046332,
mail@dagim.net
*Elin Hermine Ødegaard, 45263040,
mail@ehermine.net
*Joaquin Høvik, 93095120,
blackass_joahoev@hotmail.com
*Lars Erik Thorsen, 48043653,
larsern6@hotmail.com
*Lars Erik Småriseth, 92461726,
slottmyr_35@hotmail.com

Strandhugget avsluttes på søndag klokken
1500 på øya, regner da med å være tilbake på
speiderhuset ca. klokken 1600.

Småspeidere (3.-4. klasse):
*Torill Rugsveen, 92817065,
torill@rugsveen.com
*Bjørnar Berget Riise, 40451591
bjornar_riise@hotmail.com

Hva gjør vi i speideren?

Kasserer:
*Rune Kvarnstrøm, 48992845,
rkvarnst@online.no







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 28.
august 2006 klokken 1730 / 1800 på
speiderhuset.

