
 

 

 

Litt info om de kommende aktivitetene våre 

 

Søndag 04.05.14 kl 12-17 skal troppen og småspeiderne øve og trene for Kretsbannner 

konkuransen og kretsens dag.  Vi møtes på speiderhuset, og ta gjerne med foreldre og 

søsken. Mens speiderne trener, så skal vi andre kose oss med å se på, og ordne mat til 

speiderne er ferdige. Møt i speiderantrekk, og klær etter vær 

05.05.14 så er det trening for flaggborgen vi skal ha 17.mai.  I år er det 200 års jubileum, så 

det er en del som skjer.  Håper flest mulig av speiderne vil være med her.  Vi får hjelp fra 

Gardeskolen til å lære oss om flagget, og hvordan vi skal te oss best mulig sammen, på 

17.mai. Samtidig har foreldrene dugnad på speiderhuset.  Møt opp med rive, kost og godt 

humør. 

09.05.14-11.05.14 er det Kretsbannerkonkuranse og Kretsens dag på Klevfoss. Speiderne 

drar på fredag, mens småspeiderne drar på søndag.  Her håper vi at småspeiderne tar med 

seg Kahs skinn igjen, og at vi får med en eller flere patruljer i troppen til NM i speiding 

12.05.14 skal vi igjen trene for flaggborgen til 17.mai. Samtidig har foreldrene dugnad på 

speiderhuset.  Møt opp med rive, kost og godt humør. 

En eller annen gang mellom den 15.05 og 25.05 får vi tilbud om å lære å rense abbor på 

skikkelig måte. Den blir da garantert beinfri (Ref fiskeren)  Her får vi varsel en dag, og må 

komme med de som skal være med dagen etter.  Det er ca 20 min. med kjøring ifra Leiret, og 

vil ta hele ettermiddagen/kvelden.  

17.05.14 Møter vi på speiderhuset kl 07.30 (nærmere beskjed kommer) for flaggheis og 

flaggborg. Mer info om denne dagen kommer i eget skriv 

30.05.14-01.06.14 er Mjølner speidergruppe arrangør for småspeiderleiren i Hedmark Krets.  

Denne blir avhold på Prestøya.  Her håper vi at alle småspeiderne våre vil delta, og at flest 

mulig av speiderne og foreldrene vi være med å hjelpe til. 

 

 

Med vennlig speiderhilsen 

 

Lederpatruljen i Mjølner Speidergruppe 

 


