
 
 
 

Informasjon fra Mjølner speidergruppe 
Høst 2020 
 
 
Vi er alle inne i en spesiell tid og siden våren 2020 har også speiderhverdagen vært noe 
annerledes og det ser ut til at det vil forbli slik en stund til framover. Men som kjent er en 
speider «alltid beredt», så vi finner løsninger i annerledeshverdagen. I mai fikk vi igjen starte 
opp igjen med våre ukentlige speidermøter og det fortsetter vi med, men med noen 
begrensninger.  
Smittevern vil naturligvis ha høy prioritet også i speiderhverdagen, og hver enkelts bidrag for 
å unngå smittespredning er svært viktig. I større grad enn tidligere holder vi oss nå i mindre 
enheter, vi desinfiserer hender og det er viktig at speideren holder seg hjemme dersom man 
ikke føler seg helt i form eller har forkjølelsessymptomer.  
 
Tidligere i høst ble de bestemt at neste års store høydepunkt, landsleiren Agenda 2021, er 
avlyst og det arbeides med ulike alternativer på både kretsnivå og gruppenivå. Forhåpentligvis 
kan det arrangeres en type leir med noe av samme innhold som var tenkt på landsleieren. 
Dette vil vi komme nærmere tilbake til når vi vet mer.  
 
Når det gjelder planlegging av turer og aktiviteter byr dette på noen ekstra utfordringer, slik  
at alt kanskje ikke blir slik vi først har tenkt. For mandagsmøtene byr dette for speiderens del 
ikke på større utfordringer enn at det vi skal gjøre ikke alltid er kjent på forhånd. Vi forsøker 
likevel å ha en terminliste for høst klar i løpet av september. Vi vil i all hovedsak ha våre 
aktiviteter ute, slik at speideren møter med klær etter vær og er forberedt på mulige 
værskifter. Kopp, kniv og skrivesaker er greit å alltid ha i sekken.  
 
Første tur, Strandhugg, er allerede helgen 25.09-27.09.2020 Nærmere info og 
invitasjon/påmelding til turen er publisert på nettsiden www.mjolner.org  
 
For nye speidere og speiderforesatte- (og øvrige speidere ☺) 
Vi ønsker at hender vaskes før man kommer på mandagsmøtene og at hendene også vaskes 
rett etter man kommer hjem fra speidermøter. Vi har desinfeksjon tilgjengelig og bruker dette 
ved oppstart og underveis i aktivitet ved behov. 
 
Speideruniformen består av speiderskjorte og tørkle/speiderskjerf. Vi har noen speiderskjerf 
til salgs på speiderhuset. Ellers kan en bestille både speiderskjerf, speiderskjorte og annet 
utstyr på www.speidersport.no 

http://www.mjolner.org/
http://www.speidersport.no/


Det er også mulig å få kjøpt brukte speiderskjorter og andre effekter på Facebooksiden – 
«Speidereffekter – Bytte, gi bort, kjøp og salg».  
Vi oppfordrer også til å benytte Facebooksiden «Foreldregruppe for Mjølner speidergruppe» 
for å selge/ kjøpe brukt speiderutstyr, her legges også ut diverse info.  
Erik Lukashaugen er ny foreldrekontakt og har mailadresse elukas@hotmail.com  

 
Søk også opp Facebooksiden «Mjølner Speidergruppe», her legges det ut nødvendig 
informasjon som det er viktig at både speidere og foresatte kjenner til. I den situasjonen vi nå 
er med tanke på korona, kan det være nødvendig for oss å avlyse møter på kort varsel og dette 
vil legges ut her. Forøvrig er det fint om det gis beskjed om fravær.  
 
Fravær tropp meldes:    Arne Martin Furulund  90 22 52 11  

Fravær aspiranter (fram til opptak tropp):  Kristin S. Ødegården  90 98 13 50 
Fravær flokk/ småspeidere:   Ingvild Skirbekk Sagmoen 92 68 37 69 
 
 
 
 
Med vennlig speiderhilsen 
Ledere i Mjølner Speidergruppe 
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