
 

Halloweenhelg på Nordhue      . 

Fra lørdag 31. oktober -søndag 1.november 2020. 

I år som tidligere år blir det halloweenhelg på Borgen, Nordhue. Riktignok blir 

årets halloweenhelg noe annerledes på grunn av koronapandemien, det betyr 

blant annet at det kun blir flokken/ småspeiderne fra Mjølner som er på Nordhue 

og vi har komprimert helgen, slik at det blir en overnatting i stedet for to. Vi 

starter helgen lørdag morgen klokken 1100 og holder på til søndag klokken 1400. 

Det er ikke innlagt vann på Borgen men vi varmer vann fra brønnen på komfyren 

slik at alle får vasket hender regelmessig i rennende rent vann. I tillegg har vi 

med oss hånddesinfeksjonsmiddel. 

Vi vil ha ulike aktiviteter denne helgen og vi skal ta forskjellige fordypnings-

merker. Siden det også er fullmåne lørdag kveld, blir utdeling av jungelnavn og 

ulvemerket til de nye speiderne. Vi fortsetter kvelden med feiring av Halloween 

og småspeiderne tar selv med et enkelt kostyme som de ønsker å bruke denne 

kvelden. Ta også med litt godteri og en liten brus eller lignende til 

lørdagskvelden. 

Vi kjøper inn mat til helga og dersom du har en matallergi eller annet vi bør vite 

om, er det fint om dette skrives på i påmeldingskjemaet.  

Vi kommer til å være mye ute denne helgen, så ta med varme klær og skiftetøy.  

Husk også sovepose, spisebestikk, kniv, skrivesaker. Følg gjerne listen 

http://www.mjolner.org/filer/div-filer/Pakking_av_sekk.pdf 

Vi samles ved masten på Nordhue kl. 1100 på lørdag 31 oktober og vi reiser ned 

fra Borgen ca. kl 14 søndag den 1.november. 

Turen koster kr 250,- som betales inn via Vipps eller til konto: 1820 3040497 (merk 

innbetalingen med speiderens navn og halloweenhelg). 

http://www.mjolner.org/filer/div-filer/Pakking_av_sekk.pdf


Mobil og nettbrett legges igjen hjemme. De som har skjorte og/- eller 

speiderskjerf møter i dette. 

Påmelding gjøres på www.mjølner.org  Påmeldingsfrist senest mandag 26 

oktober 2020. 

Velkommen til en annerledes og moro Halloweenhelg! 

 

Med vennlig speiderhilsen Bjørn Steffen, Ingvild og Fredrik 

 

 

http://www.mjølner.org/

