
1.Jeløy er godkjent som 

mottaker av spillemidler 

fra Grasrotandelen fra 

Norsk Tipping. Husk 

derfor å registrere oss 

som mottaker når du 

tipper så går det penger 

til barn og unge i 

nærmiljøet. Vårt nr er: 

986223134 

 

 

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Tir 21.08 Røed   (ses åpning) 

Ons. 29.08 Røed 

 

Ons. 05.09 Røed 

Ons. 12.09 Røed 

Ons 19.09  Røed 

Lør/søn 22-23.09 Trefjellstur  

                             (info kommer) 

Ons 26.09     Røed 

 

 

Ons. 03.10 Høstferie (fri) 

Ons 10.10 Røed 

Søn. 14.10 Felles småspeidertur 

Ons. 17.10 Fri 

Ons. 25.10 Røed 

Ons 31.10  Røed 

 

 

Ons 07.11 Røed 

Ons. 14.11 Røed 

Ons 21.11 Røed 

Ons 28.11 Røed 

 

 

Søn 02.12 Julegate åpning 

Ons. 05.12 Fri 

Ons. 13.12 Røed 

 

 

Ons. 09.01 Røed 

Ons. 16.01 Røed 

Ons 23.01 

Tors  17.05 Vanlig opplegg 

Ons 23.05 Røed 

 

 

 

 
Koloni  

Bever 

Info 
Nr.  04-2012 

31.08.2012 

Husk å kle dere etter 

været. Vi skal være ute. 

Høsten 2012 

Hvis ikke annet er oppgitt skal vi være på Røed fra kl. 17.30 til 19.00. Da vi i 

utgangspunket skal avholde alle møtene utendørs er det viktig at alle kler seg etter 

forholdene. På alle møter skal alle ha med seg speiderkniv og lommelykt. Ikke ta med 

mat hvis det ikke er gitt beskjed om det.    Møt presist - det hender vi skal gå videre! 

Generelt om møter i Kolonien 

 Ledere i kolonien 

               André Børnes, Svaleveien 41 f, 1518 MOSS   47043790  

    Andre.bornes@vestby.kommune.no 

 

          Jo-Eivind Løkken, Balaklava 5, 1513 MOSS 92450175 

    Jo.eivind.l@gmail.com 

      

 Cecilie Sandal, Kråkåsveien  4, 1592 VÅLER 92694768 

cecilie@sandal.no 

        Anders Olav Grønvold  91887717 

     

 

 

 

 

Litt om det som skjer i kolonien  

 

 

Velkommen til nytt speider sesong!!! 

Her kommer årets terminliste. Håper at kommende halvår vil gi mange 

minnerike opplevelser, og kunnskap og erfaringer som vil bidra til 

selvstendighet og glede ved å være ute. 

Utenom  møter  på Røed, vil vi ha.: Trefjellstur m/overnatting i gapahuk, 

småspeidertur til Hula i Råde, overnattingstur på Canada hytta i nov (dato ennå 

ikke klar) og julegateåpning. 

Før alle disse arrangementene vil det komme ut en info som denne som vil 

inneholde nødvendig opplysninger om fremmøte, pakkeliste etc. 

 

Vi skal også prøve oss på noen flere merker i år, både fordypningsmerker 

(samme som ulvungene) og programmerkene. (se link) 

http://www.speiderbasen.no/?side=bever 

 

Vi spanderer pølser på neste møte, og vi skal tenne bål uten bruk av papir 

og kanskje også fyrstikker. Følg med……. 

Denne helgen er det også en speiderleir i Nesparken – ta gjerne er tur og 

se hva de store holder på med….. info på Follo krets hjemmesider… 

 

Nyttige WEB adresser om speiding er:  www.speiding.no 

     www.follokrets.no 

Ta kontakt dersom det er noe dere lurer på!! 

 

Vi minner også om hjemmesiden vår. http://1.jeloy.speidergruppe.org/ 

 

Meld ifra om dere er forhindret fra å møte. 
 

Husk å møte presis. 
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