
Hei alle sammen.
10. mai 2020

Det er nå blitt lov å samle flere mennesker og da vil vi ha
fysiske møter for alle stifinnere og vandrere våre hver onsdag
fremover. Vi kan nå være flere enn fem samlet så trenger ikke
dele patruljene lenger. Men er fortsatt veldig viktig at avstand
blir holdt mellom speiderne i patruljen.

Det blir da møter onsdagene 13. mai, 20. mai og 27. mai.
Alle møter har møtested utenfor speiderhuset og varer fra 18.00 til 19.30. 
Her er det god plass til å spre seg patruljevis rundt i området.
På speiderhuset kan vi ha håndvask og toalettene kan brukes. Men ingen skal 
inn utenom dette. Ledere, patruljeførere og assistenter kan selvfølgelig hente 
og levere utstyr som skal brukes på møtet. 

På møtene
Det er viktig at speiderne fortsatt holder minst en meter avstand mellom 
hverandre. Viktig at foreldre også minner speiderne på dette og det gjelder 
også før møtet begynner. Utstyr vi bruker på møtene skal heller ikke bli brukt 
av flere på samme møte. Blir ingen mat eller drikke så ta med drikkeflaske 
selv. Lederne fører liste over hvem som er til stede på møtene.  
Husk sitteunderlag, speiderskjerf og speiderskjorte.
Gi gjerne beskjed hvis speiderne ikke kan komme.

Overnattingsturer. 
Alle overnattingsturer fremover er fortsatt avlyst. Dette gjelder Kvarven neste 
uke, Pinseleiren og Damsgårdsdagene. Er vanskelig å holde nødvendig avstand
hele døgnet, ved matlaging osv. Vi ønsker fortsatt at speiderne selv overnatter 
utendørs. Send bilde med hvor du har vært til oss ledere. 
Vi håper å få til en kort overnattingstur i nærområdet i juni. Info kommer. 
 
Aktivitetsmerker.
En del av speiderne har tatt aktivitetsmerker på egenhånd i denne tiden uten 
møter. De får disse på onsdag. Fortsatt er det bare å ta aktivitetsmerker 
hjemme. Hvis dere tar et merke så send helst et bilde til oss ledere og fortell 
hva som er gjort. 

Speiderhilsen lederne.


