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Hva skjer i ØØK høsten 2019? 

September 

Vandrertur #8 

Når: 27-29.september    Hvor: Skrabberud m. omegn 

Målgruppe: vandrere i troppen   Ansvarlig: Anette og Øystein 

Vi gjentar suksessen med vandrertur og inviterer igjen til tur for troppsspeidere fra kretsen som går 

på ungdomsskolen høsten 2019. Høstens tema er «Høyt henger de og søte er de». 

Oktober 

Lederstart 

Når: søndag 13. oktober   Hvor: ikke bestemt (Halden - Sarspsborg…) 

Målgruppe: nye ledere/assistenter  Ansvarlig: Michael Zetterlund 

Samtale hvor du får mer innsikt i hva det vil si å være speiderleder i Norges speiderforbund. Spesielt 

viktig for de som skal på trinn 1 

 

Bli kjent dag for småspeider og bever på Romsåsen 

Når: Lørdag 12. oktober   Sted: Romsåsen, Askim 

Målgruppe: bever og småspeidere  Ansvarlig: Jim Skare (småspeiderombud) 

Spennende aktivitetsdag på Romsåsen. Arrangert av speiderombud med hjelp av prosjekt Romsåsen 

 

Peff 1 

Når: 18-20. oktober    Sted: Speiderhuset, Askim 

Målgruppe: troppsspeidere    Ansvarlig: Michael Z + ? 

Første lederkurset du kan ta på speideren.  Gir peffer og asser (nåværende eller blivende) hjelp i å 

lede sine patruljer. Hver gruppe som sender speidere på kurs må sende med minst 1 leder eller rover 

som hjelper 

 

Trening trinn 1 

Når: 25-27.oktober    Sted: Speiderborgen 

Målgruppe: rover og ledere   Ansvarlig: Øystein og Ingunn (Askim) 

Trinn 1 er første kurs i grunntreningen i NSF. Kurset er åpent for alle rovere og ledere i ØØK. 
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November 

Høstforum 

Når: 9 – 10. november    Sted: ikke bestemt 

Målgruppe: tropp, rover og vandrere  Ansvarlig: kretsstyre + Skjeberg/Hafslundsøy 

Høstens store demokratisamling der vi arbeider sammen med kretsens planer og fokusområder. 

Formatet legger vekt på å være barn og ungdomsvennlig – ingen vanskelige ord eller uttrykk, alle blir 

hørts, minst mulig byråkrati og formalia. 

Roverjulebord 

Når: 29-30. november    Sted: ikke bestemt 

Målgruppe: alle kretsens rovere  Ansvarlig: Therese Minge (roverombud) 

Vi gjentar suksessen fra 2018 og arrangerer sosial samling med julebord for kretsens rovere 

Desember 

UKS møte med julebord 

Når: 10. desember    Hvor: Speiderhuset, Rakkestad 

Målgruppe: kretsens gruppeledere + gjest Ansvarlig: Kretsstyret 

På dette utvidede kretsstyremøtet går vi igjennom og ferdigstiller saker fra høstforum slik at alt er 

klart for kretsting. I tillegg serveres det julemat som takk for hjelp og innsats under 2019. 

Ambassadør Agenda21 

Kretsen må oppnevne ambassadør til NSF landsleir Agenda21 senest 1/10 

PR 

Kretsen har bestilt 2 stk roll-up og 2 stk strandflagg.  Leveres i september og kan bookes av alle 

grupper. Send mail til kretsstyre@ook.no med ønske om når dere trenger dem 
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