
Hei alle sammen
2. april 2020

QUIZ
Vedlagt ligger en ny quiz med svarfrist onsdag 15. april. Blir premie til en av de
som svarer. Trenger ikke finne alle svarene eller ha alt rett.
Ligger også på hjemmesiden vår. Der ligger også svarene på
tidligere quiz.
Vinner av quiz nr 1 ble Dominik som har  fått ett tennstål. 
Hvis noen ikke har svart på nr 2 så trekker vi ikke vinner før på
søndag. Blir en litt større samlepremie i slutten av april hvor vi
legger alle svarene i potten. For å få større vinnersjanse så er det
lurt å svare på flere quiz.

NYE AKTIVITETSMERKER
På hjemmesiden vår under «aktuelt» ligger nå alle de helt nye påskemerkene 
og miljømerkene. Ligger også link til en del andre påskeaktiviteter som 
forbundet har laget. 
Forbundet har laget en Påskefres med 48
aktiviteter. Klarer du å ta 15 eller flere av
oppgavene kan du være med i trekningen av 4
tursekker. Svarfrist 13. april. 
Det er også laget et Påskeoppdrag på facebook. 
Fra 6.april og frem til påskeaften kan du og din
familie være med å løse oppgaver i jakten på det
forsvunne påskeegget. Alle kan være med på
oppdraget uansett om dere har en speider i familien eller ikke. Vinn gavekort 
på 1500 kr fra Speiderbutikken hengekøye fra Ticket to the moon. Det trekkes 
ut to gavekort og to hengekøyer til noen av de som finner påskeegget! 

JOTI
3.-5. april arrangeres det nå et ekstra JOTI. Speiding stopper
aldri selv om mye er stengt rundt i hele verden! I denne
ekstraordinære versjonen av den største digitale
verdensjamboreen vil du treffe speidere fra hele verden, lære
nye ferdigheter, og bygge nye vennskap hjemmefra! Og bruke
de språkene du kan. Se hjemmesiden vår for mer info. 
Vi arrangerte JOTI/JOTA på speiderhuset sist høsten 2018. Da
hadde Benedikte og Ida som mål å få kontakt med speidere
fra flest mulig land. De greide over 50 land den helgen. 
Hvis du vil delta og lurer på noe så ta gjerne kontakt med oss. Vi ønsker også 
tilbakemelding fra de som deltar. Hva gjorde du, hvilke land hadde du kontakt 
med og gjerne et bilde. Det finnes også et eget «ScoutLinkmerke». Se 
merkekrav på hjemmesiden vår. Husk og dokumentere det du gjør. 

SOVE UTE
Benytt gjerne påsken til å sove ute. Husk at disse teller med i Turspeider-
diplomet. Men da må vi få vite når, hvor, antall netter og gjerne et bilde.

https://laksevaag.kmspeider.no/
https://laksevaag.kmspeider.no/
https://laksevaag.kmspeider.no/kalender/joti-article14815-1806.html
https://laksevaag.kmspeider.no/
https://kmspeider.no/aktiviteter/paskefres-article14882-871.html
https://www.facebook.com/events/1985630128247987/

