
 

 

Mars 2008 

 

Gruppetur 
Det blir gruppetur til Nordhue helga 
11.-13. april 2008.  
Se egen innbydelse. 
 
 

 

Kretsens dag 
1. Løten speidergruppe har gleden av å 
ønske velkommen til Furasaga og årets 
kretsbannerkonkurranse og kretsens 
dag 25.-27. april 2008.  
 
Nytt av i år er at småspeidernes 
opplegg starter lørdag med en 
spennende kunstaktivitet. De vil også 
få med seg middagen, Ta Sjansen og 
leirbålet. Kampen om Khas skinn vil 

foregå på søndag som vanlig. Også for 
speiderne er det litt utvidet program.  
 
All mat er inkludert i prisen, som er kr. 
200,- for troppen og kr 100,- for 
småspeiderne.  
 
-fremmøte troppen på speiderhuset 
fredag klokken 1730 
-fremmøte småspeidere på speiderhuset 
lørdag klokken 1300 
Vi regner med å være tilbake på 
speiderhuset søndag klokken 1530. 
 
Ta med deg det du trenger for å være 
ute og overnatte i telt. 
 
For mer info, se innbydelse fra 1. Løten 
på www.hedmarkkrets.no  
 
Påmelding til Torill eller Roy Arild 
senest 7. april 2008.   
 
Si gjerne også ifra angående kjøring 
til/fra. 
 
 
 
 

Mer på baksiden…. 



 
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 5. mai klokken 1800
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.
 

 

 

Også i år som alle tidligere år skal 
speiderne i Elverum være med på å 
sette sitt preg på 17. mai feiringen i 

være med slik at vi får 

klokken 1800-1930 
flaggborg øvelse på speiderhuset, for 

0750 fremmøte speiderhuset 
 

0830 minnestund Folkehøyskolen 
på Folkehøyskolen 

1540 fremmøte gamle brannstasjon 
1600 markering på festningen 

Antrekk skal være speidertørkle, og 
helst speiderskjorte i tillegg, alternativt 
speidergenser. Til speiderantrekket 

blå eller svart bukse. 

Sommerleir 
Årets sommerleir blir en kanoleir for 
troppen.  
Denne starter på ettermiddagen onsdag 
25. juni 2008 og varer frem til kvelden 
søndag 29. juni 2008. 
Stedet vi skal padle til må vi komme 
tilbake til litt senere da flere s
til vurdering. 
Prisen vil bli ca 750,
alle kostnader. 
 
Påmelding til Roy Arild innen 
2008.  
 

 
 
 
 
Besøk oss på vår hjemmeside:

www.mjolner.org

 
Årets sommerleir blir en kanoleir for 

Denne starter på ettermiddagen onsdag 
25. juni 2008 og varer frem til kvelden 
søndag 29. juni 2008.  
Stedet vi skal padle til må vi komme 
tilbake til litt senere da flere steder er 

Prisen vil bli ca 750,- kr som dekker 

til Roy Arild innen 9. juni 

 

Besøk oss på vår hjemmeside: 

www.mjolner.org  


