November 2007

Lysmesse

Juleverksted

Mandag 3.
desember 2007
klokken 1800-1930
møtes vi i kirka og
øver til lysmessa.
Møt direkte i kirka.

Vi har fått til en avtale med Mart’n
senteret om at vi skal arrangere
juleverksted for barn før jul.
Vi lager i stand forskjellige aktiviteter
som barn mellom 4 og 12 år kan delta
på. Foreløpig har vi kommet frem til
makramè armbånd, min første
speiderknute og julepynt.
En kjempeanledning for oss til å tjene
penger, og samtidig markedsføre
speideren (vil da også åpne opp for at
nye medlemmer kan begynne i januar
2008).
Dette foregår på følgende tidspunkt:
-lørdag 8. desember kl. 1200-1600
-lørdag 15. desember kl. 1200-1600
-søndag 16. desember kl. 1400-1700

Lysmessa starter klokken 1800 på
søndag 9. desember 2007, men
speiderne må møte klokken 1700 i
kirka slik at vi får trent litt ekstra.

Grøtfest
Etter lysmessa er alle speidere og
foresatte velkommen til grøtfest i
Generalgården.
Denne starter rett etter at lysmessa er
ferdig.
Kari ordner basar i år også, så husk å ta
med litt penger ☺

For at vi skal få til dette så trenger vi at
alle speidere, og gjerne noen foreldre i
tillegg stiller opp. Meld dere på til Roy
Arild på 928 17066, eller til Torill på
928 17065 så snart som mulig.

Snu arket!

Speidereffekter

Kalendere

Vi har fremdeles igjen både gensere og
t-skjorter med logo til Mjølner
speidergruppe på ryggen.
Noen priser på effekter:
- t-skjorte kr 100,- genser kr 200,- skjerf og knute kr 100,- knute kr 20,- merkesnor kr 20,-

Også i år har vi bestilt noen få
kalendere til salgs. Det vil bli 1-2
kalendere å selge pr. speider.
Utsalgsprisen er på kr 100,-.

Vi har også de forskjellige merkene
som skal være på speiderskjorta til
salg, dette er forbundsmerke,
verdensspeidermerke, kretsmerke og
gruppebånd, samlet pris for disse er kr
40,-.

Første møte etter jul og nyttår er
mandag 7. januar 2008.

Speiderskjorte osv kan kjøpes via
internett på www.alltidberedt.com,
lenke ligger på vår hjemmeside.

Årsting
Årstinget (gruppetingets årsmøte) vil
bli avholdt på speiderhuset tirsdag 29.
januar 2008 klokken 1800.
Gruppetinget er gruppens besluttende
organ. Speidere over 15 år er
stemmeberettiget, samt en representant
for hver påbegynt 10. speider i troppen.
Saksliste vil komme ut 2 uker før.

Besøk oss på vår hjemmeside:

www.mjolner.org

