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Foreldremøte Hortenspeiding
Aktiviteter april- mai og juni
ELISABETH PAULSEN 5. APRIL 2022, 15:46

Aktiviteter som vi må
samarbeide om

Speiderne overnatter ute og vil i løpet av helga delta i mange
konkurranser. Pakkeliste kommer og mer info kommer.
Kretskonkurransen skal foregå i området rundt Messehallene og
Greveskogen.

Speiderarrangement framover
1)Speider for en dag 23. april. Frivilligåret
Speideraksjonen april
2) Dugnad Speiderhuset 4. mai 17-20
3) 17. mai
4) Tiurleik - kretskonkurranse 20-22 mai
5) Småspeidersamling lørdag 21 mai
6) Sommeravslutning alle Løvøya 11 juni
7) Sommerleir Troppen fredag 17 juni til 20. juni

Dugnad 4 mai Speiderhuset
Fra kl. 17 til 20 løpende oppmøte
Her ønsker vi oss at vi får en påmelding.
Oppgaver rydde ute og vaske inne i huset

Småspeidersamling 21 mai på
Borrehaugene vi er arrangør og
trenger noen foreldre som kan
bistå
Hjelp til følgende oppgaver, ikke
forhåndskunnskap nødvendig på poster du
får opplæring
Navn og hva du vil delta på.
Kiosk
Postmannskap
Parkering/teknisk

Navn på hjelpemannskap ( vi trenger opp
mot 30 personer)
Jannicke
Guro
Lene
Andreas
Elisabeth
Kurt Vidar

Tiurleik Tønsberg 20-22 mai

Sommerleir Løvøya

Vi trenger kjøring og henting til Tønsberg på
fredag

Min speider kommer
Vi kan bidra med transport til aktiviteter

Vi arrangerer leir om det er nok påmeldte 17
til 20 juni
Det sendes ut egen invitasjon med påmelding etter påske.

Speideraksjonen
Speideraksjonen foregår i hele april, men
speidergruppene velger selv tidspunktet
som passer for dem. Én mulighet i
Frivillighetens år 2022 er å kombinere
aksjonen med Speidernes dagarrangementet på St. Georgsdagen 23. april. Korona setter fremdeles
sitt preg på samfunnet og speideraktivitetene, men vi håper på mest
mulig vanlig gjennomføring av Speideraksjonen i år.
SPEIDING

Vår dag - Frivillighetens år
Løvøya 23 april
Speider for en dag på Løvøya ta med hele
familien - vi trenger også litt hjelp på
postene
Det blir en lang rekke muligheter for aktiviteter for hele familien.
Kano, båt, fiske, Tarzan løype, Natursti, mat på bål, kaffe og kake,
bærekraft og Friluftslivslivskurs for deg som ikke er så dreven
mv.

Speideraksjonen
Aktiviteter og digital bøsse
Her oppfordrer vi at speiderne selv er
kreative i forhold til innsamling til dette.
Hele april vil være mulighet for å bidra til
aksjonen, via vipps til norges
speiderforbunds vipps! #89543
https://speiding.no/aksjon/

Bli med å hjelp oss også meld deg på

Her er det også artige tips til måter å samle inn på, f.eks. redesign av noe gammelt som man kan selge for inntekt til
speideraksjonen, har du noe gammelt liggende du ikke bruker
men som kan få en ny eier? slike ting. Kreativitet er gull! :D

Vi venter på info fra Kommunen

17. mai
Vi regner med at det blir i alle fall flaggborg, om, det blir
borgertog så kommer det.
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