
Nordisk vennskapstreff i Nittedal 
24. til 26. oktober 2008

Siden en gang på 80-tallet har speidergruppene i Nittedal kommune hatt et 
samarbeid med speidergruppene i våre nordiske vennskapskommuner, et samarbeid 
på tvers av landegrenser. Siste helg i oktober har i mange år vært satt av til et treff 
hvor seniorer, rovere og ledere har deltatt. Invitasjonen går til speidere som er fylt 
14 år, rovere og ledere. 

Hensikten med samlingene er at vi skal bli bedre kjent ved gjennomføring av diverse 
aktiviteter, utveksle erfaringer, kanskje få tips og råd til gjennomføring av møter, planlegge 
neste års samarbeid og, ikke minst, ha det sosialt og gøy sammen. 

I år er det vi i Nittedal kommune som er vertskap for våre vennskapskommuner. Det har vært 
nedsatt en komitee som har arbeidet med program, opplegg osv, men for å klare å 
gjennomføre arrangementet, er vi helt avhengige av at flest mulig rovere og ledere kan hjelpe 
til denne helga. Vi håper selvfølgelig at du kan delta hele helgen, men lar dette seg ikke gjøre, 
er vi også veldig fornøyde dersom du kan delta deler av helga. 

Nedenfor ser du innbydelsen som er gått til våre nordiske speidergrupper. Meld fra til din 
gruppeleder som melder videre til oss om at du kan delta eller ta kontakt med en av oss 
direkte. 

Tid og sted
Fredag 24. oktober står vi klare til å ta imot dere, våre speidervenner fra Fredensborg i 
Danmark, Ingå i Finland og Håbo i Sverige. Stedet vi skal være på er Hagen skole helt nord i 
Nittedal. 

Program
Fredag kveld servere vi varm suppe med brød etter hvert som dere ankommer. 
Kvelden brukes til å friske opp vennskap og skape nye. Kanskje har vi også en liten 
utfordring på lur…. 

Lørdag morgen er det klart for gruvesafari. Med hjelm og lykt skal vi ta oss inn i 
gamle og flotte sinkgruver. Det kan være fuktig og kaldt i gruvene, så ta med dere 
varmt tøy og godt fottøy som er vanntett. Vi skal også bruke våre kreative evner på 
lørdagen, men dette får du vite mer om når vi møtes. 

På søndag avholder vi Nordia møte før vi takker for en hyggelig helg og ønsker alle 
vel hjem. Ta kontakt med Haldis dersom det er noen saker dere ønsker skal tas opp på møtet. 

Pris
Vi har i år ikke mottatt støtte fra Nordisk ministerråd. Prisen for helgen er kr 220,- nkr pr 
deltaker. Deltakeravgiften betales ved ankomst til treffet. 
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Påmelding
Treffet er for speidere fra 14 år og oppover, rovere og ledere. Vi ønsker at dere ved 
påmeldingen sender med en navnliste som viser alder på deltakerne og angir ca tidspunkt for 
når dere vil ankomme Nittedal og når dere må reise igjen på søndagen. Oppgi også dersom det 
er noen med matallergier osv.

Påmelding (for deltakere fra 1. Slattum) skjer innen 1. oktober til gruppeleder@1slattum.org.

Praktiske opplysninger
Når det gjelder utstyr må dere ta med innesko, sovepose, liggeunderlag (vi 
ligger inne på en skole), varme og regntette uteklær i tillegg til ”vanlige” klær. 
Vanntette sko må dere også ha med til gruveturen.  
. 

Veibeskrivelse til Hagen Skole, adresse Lerkeveien 9, 1488 Hakadal
Kommer dere fra Oslo, kjører dere riksvei 4 mot Nittedal (skiltet mot Trondheim og Gjøvik 
fra Oslo). Kjør riksvei 4 fram til skilting mot Fugleåsen. Vi merker derfra. 

Vi gleder oss til å se dere og håper mange melder seg på. 

Speiderhilsen fra alle rovere og ledere i 
1. Slattum, Hakadal KFUK/KFUM og Nittedal speidergruppe
 
Arrangementskomiteen for Nordia 2008:
Katrine 
Henrik
Haldis
Siv
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