OG / Veteranenes feiring av Tenkedagen – Vesterlen krets av NSF

Tenkedagen -

-

22. februar 2016

Inngangspenger kr. 50.- (Husleie kr 500,-)

27 tilstede

–Flaggsang – Turid har flagget
– Velkommen - Marta ønsket velkommen, hilste fra kretsleder Eve og
leste utdrag av en tale skrevet av Mossa Lund i 1945.
-

Else Karin hilste fra Ivar Anton og nevnte at han trengte hjelp både til
kretskonkurransen i april og til Rover-5-kampen i september.

– Sang. ”Da jeg fylte mitt ellevte år”
– Bjørg laget symbolene av speiderloven mens Sissel leste opp alle paragrafene.
– Marta leste opprinnelsen til symbolet.
- Sang: ”Når jeg skal hånden rekke”
– Løftefornyelsen ved Sissel.
– Sang: ”Nå har jeg løftet gitt..”
– ”O du som metter” - Servering, boller med krem og sjokolade - Sang: ”For helse glede…”
- Heidi orienterte om Furuneset (Camp 773) og alt som var gjort i året som er gått og videre
planer fremover.
- Internasjonalt. Ingrid orienterte litt om WAGGGS og de internasjonale planene fra
Verdensforbundet.
- Marta leste opp opprinnelsen til Tenkedagspengene, som var fra 1932.
-Tenkedagspenger ble samlet inn, det kom inn ca kr 1800,- som blir sendt til forbundet- Orienteringer:
- OG-tur til Furuneset den 20. april, - Else Karin orienterte, innbydelse blir sendt ut, StrandJørpeland-OG er villig til å stå for dette også i år..
- Kretsting i Vesterlen den 10. mars. Else Karin gjorde oppmerksom på at alle kan delta der,
OG-Vesterlen har to stemmer , Else Karin og Marta er foreløpig påmeldt. Noen andre ?
- OG-Årsmøte, den fastsatte datoen er nå 1. juni, også i år i lokalene i blokka i Rektor
Berntsens gate (samme som 22.feb)
- Sanger: Speidersaken samler oss… og Lord Baden Powell…
-Avslutning
Flaggsang - Kjedesang - Speiderbønn - Valgspråk

NB: Sissel og Bell kjørte til Stokka Sykehjem og overleverte gule og blå blomster (bordpynten)
til Ingfrid, noe hun satt veldig stor pris på…..
Marta (sekr)

