
PROGRAM FOR TROPPEN 1.VENNESLA HØSTEN 2018  

Troppen er for speidere fra 5 -10 klasse. Troppen deles i patruljer som har en egen 
patruljefører. Patruljeførerne har en egen førerpatrulje som av og til har egne møter. 

Fra starten har vi aspiranter, dette er nye speidere og speidere som kom opp fra 
småspeideren nå i høst. Aspirantene blir tatt opp som speidere på flaggpatruljekonkuransen 
i oktober. 

Alle speidermøtene begynner kl 18.00 hvis ikke eget klokkeslett er satt. 

Fremmøte er på Steinsfoss kraftstasjon hvis vi skal til Paulen. Speiderhuset er på 
Speiderhuset. Hvis annet navn er satt møter dere der det står i andre kolonne på sted. Alle 
møtene ute slutter kl 20.00. Møtene på Speiderhuset slutter kl 19.30, hvis ikke annet er 
oppgitt. 

På alle utemøtene tar vi med en vedkubbe, en sitteplate og pølse (eller noe enkel bålmat) for 
de som vil. Drikke kan også være greit. Ytterbekledning etter forhold og vær. 

Vi vil at alle går med speiderskjorte på møtene. 

 

Se ellers info på hjemmesida vår, her vil alltid oppdatert info ligge. 

www.1.venneslaspeidergrupp.no 

 

Ledere i Troppen i høst 

Eivind Drivenes  47712598 Troppsleder     
 Marianne Rønnekleiv  40222306      
 Heine Robstad  95888149 Førerpatrulje    
 Bjarne Egil Abrahamsen  99412355           
 Marius Larsen   95080969 aspiranter 

 

 

 

 

 

 



August 

24-26 Randøya oppmøte i Kongshavn, egen mail 

27 speiderhuset fri etter tur 

 

September 

3 U.skolen utkjøring av marsjavisen, foreldre MÅ kjøre    
   patruljeførerne møter på speiderhuset. 

Lør 8 U.skolen speiderne går marsjen kl 14.00, ta med 50 kr i startavgift. 

Søn 9   Vennesla marsj, dugnad for foreldre 

11   fri etter marsjen 

17 speiderhuset eget peffmøte, aspiranter eget møte, knuter for resten  

24 Paulen  Primitiv mat       

28-30 Randøya peffkurs 1 for de på u skolen 

 

Oktober 

1   Høstferie 

8 Bjønnåsen Frammøte, Erkleivvegen første avkjørsel til h etter  

bebyggelse i Rundåslia. Ta med kompass de som har  

15 Speiderhuset forberedelse til Jota.  Aspirant møte   

19 Jota/joti Vennesla Videregående  18.00     

22 Kuleberget møter på P.plass sør for kirka, slutt. 19.30    
      

26-27 Paulen  Flaggpatruljekonkuranse, opptakelse av aspiranter.    

29   fri etter tur 

 

November 

5 Paulen  Primitivt friluftsliv      

12 U.skolen salg av Vennesla kalender, trenger foreldre til å kjøre  

19   Patruljemøte, patruljen bestemmer hvor    

26 Herredshuset samfunnsengasjement merke til 19.00   

 Speiderhuset Gruppeting for alle på u skolen. 19.30-21.00    

 

     



Desember 

3   Patruljemøte, valgfri plass      

10 Drivenesøya spor og sportegn      

13-20 julemarked vi har bod i sentrum, foreldre må stille på dugnad 

17 Paulen   juleavslutning for hele gruppa     

 

 

Januar 

8 Speiderhuset vinterbekledning for 5-7 klasse     

   Skismøring 8-10 klasse      

16 Patruljemøte valgfri sted 

18-20 Bringsvær gruppetur til Bringsvær, vinterens høydepunkt…….  

 

Alle patruljene skal også ha egen patruljetur som de selv bestemmer i løpet av Oktober-Desember 


