
                 

Familiespeiding i Modum – Våren 2019 
- speideraktiviteter for hele familien i nærhet til naturen 

Familiespeiding i regi av KFUK-KFUM-Speiderne og Modum menighet er et tilbud til hele Modum, og de 

fleste samlingene vil være utendørs på ulike steder i kommunen. 

Familiespeiding er speiderarbeid som retter seg mot hele familien uten aldersbegrensninger. Voksne og barn 

skal lære, lage og leke sammen. Rammen om det hele er friluftsliv og et møte med Gud. Med familie mener vi 

en eller flere voksne og barn sammen. De voksne kan være foreldre/foresatte, besteforeldre, tanter, onkler, 

faddere eller andre som barna har en trygg relasjon til. 

Hovedfokus for samlingene er å være ute i naturen sammen, uten et stramt program. Men mat/middag som vi 

lager sammen vil være en naturlig del på de fleste samlingene.  

Vi gleder oss til en flott speidervår sammen! 
 

Program for våren 2019 (oppdateringer kommer): 
 

20/1 Skitur til Hovlandsfjell kl. 13.00 

(Rett etter Gudstjenesten i Heggen kirke hvor Modum Soul Children synger) 

 Vi går på ski fra enden av Heggsjøveien til Hovlandsvarden (ca. 4 km) og tenner bål på et egnet sted. 

 Ta med: Skiutstyr, mat som dere kan tilberede på bål og 40 kr til bom. 
  

2-3/2 Jakten på den gylne melkesjokolade 

 Kretsarrangement for speidere i 5-10. klasse. Mulighet til å delta bare lørdag. Egen info kommer. 
 

17/2 Karnevalsgudstjeneste i Åmot kirke kl. 11.00 

 Åmot Barnegospel inviterer oss med på karnevalsgudstjeneste med på påfølgende karneval. Pøser og 

Pinata. 

 Ta med: Klær til utkledning – ikke skummelt. 
 

24/3 Skitur fra Sponevollen 

 Vi går en kort tur innover løypa fra Sponevollen og finner et sted hvor vi koser oss med bål, ski, 

aking etc. og de som vil kan prøve å ta speiderens skimerke. Det går også an å gå en lengre skitur i 

de fine løypene. 

 Ta med: Skiutstyr, akebrett e.l., mat som dere kan tilberede på bål og 40 kr til bom. 
 

26-28/4 Kretsbannerkonkurranse / kvalifisering til NM i Speiding 

 Kretsarrangement for speidere i 5-10. klasse. Egen info kommer. 
  

5/5  Vårsamling. Kl. 14.00 

 Sted og opplegg avhenger av vær og føreforhold. Nærmere informasjon kommer. 
  

17/5 Flaggborg i Gudstjenesten i Åmot kirke, kl. 11.30 (Oppmøte 11.00) 

 Vi står flaggborg i Gudstjenesten. Ta med: Speiderskjerf (de som har – andre kan låne) 
  

26/5 Friluftsgudstjeneste på Gruvetråkka, kl. 12.00 (Oppmøtetid 11.00) 

 Vi deltar på friluftsgudstjenesten og tar familiespeiderens kirkemerke (før, under og etter). 

 Ta med: Niste, drikke, noe å sitte på og klær etter vær. 
  

?? Overnattingstur 

Mer info om tid og sted kommer. Påmelding i forkant. 
 

Felles for alle samlingene dersom ikke annet er angitt: 

Veibeskrivelse på baksiden. Er været ufsent kan en søke ly i vår store lavvo. 

Ta med:   Utetøy, noe å sitte på, drikke og tallerken / bestikk. 

Kontaktperson:  Odd Røvang, odd@rovang.com / 930 66 745. 

Facebookgruppe:  Modum KFUK-KFUM-Speidere 

Mer info:   www.kirken.no/modum; www.kmspeider.no 

http://www.kmspeider.no/


Heggsjøveien 

Kjør til Vikersund hoppsenter og opp mot fotballhallen sør for hoppbakkene. Heggsjøveien fortsetter 

videre oppover og inn i skogen herfra. Følg veien innover skogen til parkeringsplassen der veien 

ender. Husk kr. 40,- til bom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sponevollen 

Ta av mot Sponevollen fra Westad industrier i Geithus (veien er skiltet), og følg veien 7 km innover 

skogen til endes hvor det er en stor parkeringsplass. Husk kr. 40,- til bom. 

 

 

 

 
 

 
 

Gruvetråkka 

Følg skilt til Koboltgruvene fra Blaafarveværket – ca. 7 km.  
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