Ingen oppgave er for stor - når det hersker god vilje og
godt samarbeid for å løse den.
- Lord Baden-Powell

SKOGVOKTERINFO NR. 1 /2016
Kjære Skogvokter!
Nå er endelig nyåret kommet og vi i styret vil gjerne ønske alle skogvoktere et riktig (litt sent)
GODT NYTT ÅR!

STYRETS ARBEID
Skogvokterstyret har hatt Skypemøter hver tredje uke, samt et styremøte på Friluftsløft. Det har vært
en litt mindre travel periode så vi har fått gjort en del profilering som design og innkjøp av t-skjorter.
Styret har fokusert på å gjøre Skogvokterne synlig ved å være representert på alle nasjonale
roverarrangementer i NSF og få i gang dugnadsleiren i 2016.

VINTER 2015
JULEBORD

19.-20. DESEMBER

SPEIDERBORGEN, S ARPSBORG

Tradisjon tro ble det arrangert julebord i år og for Skogvokterne. Julebordet ble arrangert på
speiderborgen i Sarpsborg av Henrik Moum og Victoria Johnsen. Etter å ha karra oss opp et uendelig
antall trappetrinn med storsekk og en skjelven karamellpudding, satt frem noe sjokkis og lukter var
speiderborgen raskt i ferd med å forvandles til et julehus! Formiddagen ble brukt til harrytur til
Sverige, litt geocaching og kakebaking, samt middagsforberedelser. Penstasen var på og det ble
servert ekte god julemat på tallerkenene. Etter middagen og desserten ble det pakkeåpning. Kvelden
ble avsluttet i kjent stil med barnechampagne, hutrende ute ved inngangen til hytta.

VINTER/VÅR 2016
NASJONAL LEDERTRENIN GSAMLING

19.-21. FEBRUAR

Deler av styret deltok på Nasjonal ledertrenersamling på Sørmarka helgen 8.-10 Januar. Det var en
spennene helg der vi lærte mye og fikk vist oss frem til folk fra hele forbundet. På
ledertrenersamlingen traff vi ledertrenere og andre kursholdere i forbundet, vi fikk også utvekslet
erfaringer, møtt nye samarbeidspartnere og oppdatert oss på hva som skjer innen lederutvikling i
forbundet. Det ble også tid til både til faglig utvikling, sosiale aktiviteter og diskusjoner.
I løpet av helgen kom vi innom en rekke emner. Noen av de var:
-Bygging av kurspatruljer
-Speidermetoden i kurs
-Veiledning - når og hvordan?
-Erfaringsoverføring mellom kursstaber
-Aktuelt fra ledertrening
-Nettverk i NSF - hva, hvorfor, hvordan?
Rammen rundt kurset var magi, vi fikk se litt magi og prøve oss selv på noen triks!
Vi var så heldige at vi fikk dele hotell med en gruppe som var på folkedanskurs, så
nabokonferanserommet var stappet med fele- og trekkspillmusikk døgnet rundt!

ISKLATRETUR

19.-21. FEBRUAR

RJUKAN, NORGE

Nettverk for friluftsliv arrangerer samling på Rjukan, med fokus på isklatring. Rjukan er et av Europas
beste steder for akkurat dette, med fosser i alle vanskelighetsgrader. Alle rovere og ledere er
velkomne til å bli med.
http://www.speiding.no/arrangementer/?id=664
TENKEDAGEN

22. FEBRUAR

NORGE, VERDEN

Tenkedagen den 22. februar er en internasjonal markeringsdag for speidere over hele verden.
Dagen feires på ulike måter, men ideen bak dagen er den samme: å markere at vi er en del av en
verdensomspennende bevegelse, og å samle inn penger til styrking og oppstart av speiderarbeid
verden over. Både Lord og Lady Baden-Powell hadde bursdag den 22. februar, derfor er denne
datoen valgt.
http://www.speiding.no/arrangementer/?id=627

ST. GEORGSDAGEN

23. APRIL

NORGE, VERDEN

St. Georgsdagen er 23. april. På denne dagen fornyer speiderne sitt speiderløfte. Dagen feires til
minne om helgenridderen St. Georg, speiderenes skytshelgen.
Mer informasjon om St. Georgsdagen finner du i Speiderbasen.
http://speiderbasen.no/vis/?id=905
SPEIDERAKSJONEN

1.- 30. APRIL

NORGE, DER DU BOR

Bli med på Speideraksjonen 2016!
Speideraksjonen 2016 vil foregå i hele april. Din gruppe velger det tidspunktet som passer best for
dere. Speideraksjonen i 2016 vil gå til Flyktninghjelpens arbeid for syriske flyktningbarn i Libanon.
Mer informasjon kommer på www.speideraksjonen.no
VÅRSAMLING

5.- 8. MAI

TREDALEN, HVALER

Det arrangeres vårsamling ganske tidlig i år grunnet tidlig påske. Samlingen arrangeres på Tredalen,
det vil bli mye arbeid og mye kos! Det er også tid for årsmøte.
Mer info kommer!

SOMMEREN 2016
NM I SPEIDING

10.-12. JUNI

RØYKEN, BUSKERUD

http://www.speiding.no/arrangementer/?id=629
http://nmispeiding.no/
EUROPAKONFERANSEN 2016

17.-21. JUNI

OSLOFJORD CONVENTION CENTER, VESTFOLD

Norges speiderforbund og Norges KFUK-KFUM-speidere er vertskap for den 15. Europakonferansen i
2016.
17.-22. juni skal Speidernes fellesorganisasjon (SPF), altså både Norges speiderforbund og Norges
KFUK-KFUM-speidere være vertskap for «the 15th European Guide and Scout Conference» som
holdes på Oslofjord Convention Center i Vestfold. Til denne konferansen kommer det representanter
fra medlemsorganisasjonene til WAGGGS og WOSM i Europa. Det vil være to parallelle konferanser,
en for WAGGGS og en for WOSM. På Europakonferansen skal det diskuteres hvordan fremtidig

speiding i Europa skal foregå, og det er derfor veldig spennende at vi kan få være vertskap for en så
stor og viktig konferanse.
http://www.speiding.no/arrangementer/?id=641
DUGNADSLEIR PÅ SVALB ARD

27.-12 JUNI/JULI

SVALBARD, NY-ÅLESUND
PÅMELDINGEN STENGER 30. MARS

Spennende opplevelser i vakre omgivelser og godt samhold gjennom dugnadsarbeid. Det venter deg
som blir med på dugnadsleir på Svalbard i juli. Påmeldingen er åpen!
Dugnadsleiren er intensiv og krevende, og gir deg spennende opplevelser fra en unik del av Norge.
Du må være 18 år eller eldre for å delta på de aktive ukene fra 27. juni til 12. juli.
Breturer og isbjørnvakt.
Speidernes arbeidsdager varer hverdager fra 8 til 20, med gode pauser for lunsj og middag.
Oppgavene varierer, men vil som oftest innebære maling, vindusvask, rydding av uteområder og
ulike reparasjoner. Det er i år ønske om at noen av deltakerne har snekkererfaring. Men alle med god
innsatsvilje og alminnelig praktisk sans er velkommen!
Kveldene og helgene brukes til opplevelser som turer på isbre og i kajakk og båt, omvisning på
forskningsstasjoner og i gruveområder.
http://www.speiding.no/arrangementer/?id=674

DIVERSE
REISEREGNING

Reiseregning må sendes inn innen 2 uker etter samling. Det er lettest for økonomiansvarlig å sende
det inn samlet til forbundet så dette er grunnen for fristen. Det er mulig å ta med reiseregningen på
samlingen for å få fylt den ut og levert der.
http://www.speiding.no/nyttig/?side=administrasjon.utgiftsdekning
UTFGIFTSDEKKING

Styret har fastslått å kunne støtte skogvoktere med inntil 1000,- per person til støtte for
deltakeravgift og reise på diverse kurs. Søknader om støtte sendes per e-post til styret, der
du beskriver hvilket kurs du vil ta og om du eventuelt får støtte av andre
(gruppe/krets/reisestøtte NSF). Styret vurderer søknadene fortløpende, og vi prioriterer
støtte til kurs innenfor grunntreningen i NSF. (Trinn 1/2/3)

KONTAKTINFORMASJON I STYRET
NAVN

E-POST

Styret

skogvokterne@gmail.com

Leder: Linda Olsen

lindaolsen90@gmail.com

922 19 974

Lise Lotte M. Øveråsen

lottemo@gmail.com

903 60 455

Eirik Ulltang Birkeland

eirik.u.birkeland@speidar.net

481 15 535

Erling Husby

erl-husb@online.no

470 31 758

Maren Paulsen

marenpau@gmail.com

900 39 992

Victoria S. Johnsen

vicci_johnsen@hotmail.com

984 07 763

Vilde S. Snekkestand

vilde_snekk@hotmail.com

954 60 205

Skogvokterhilsen fra styret!

TELEFON

