
                 

Familiespeiding i Modum – Høsten 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 speiderhøst sammen! 

 

Program for høsten 2019: 
 

1/9 Snarum kirke 150 år kl. 11.00 

 Vi står flaggborg i kirka som en del av jubileumsfeiringen. 
 

1/9 Kanopadling på Sysletjern kl. 14.00 

 Vi padler kano og lager mat på bål ved parkeringsplassen i sørenden av Sysletjern. Det kan 

også bli mulighet for en liten sopptur med instruksjon for de som er interessert. Deig til 

pinnebrød (også glutenfritt) og ingredienser til båldessert fås utdelt. 

 Ta med: Redningsvester (hvis dere har), mat som kan tilberedes på bål og 30,- til bom. 
 

13/10 Tur til Hovlandsfjell – Oppmøte innerst i Heggsjøveien kl. 13.00 

 Topptur til Hovlandsvarden med bål ved hytta til Wiger ikke langt fra toppen. På hjemveien 

sanker vi naturmaterialer til juleverkstedet. 

 Ta med: Mat som kan tilberedes på bål og 40,- til bom. 
 

1-3/11 Overnattingstur 

 Kretsarrangement for speidere i 8-10 klasse. Egen info kommer. 
 

2-3/11 Hyttetur til Blefjell 

 Kongsbergspeiderne har invitert speiderne i 5-7 klasse med på tur. Egen info kommer.  
 

24/11 Juleverksted med julegrøt i Åmot kirke (Kapellveien 1) kl. 12.30  

   (rett etter familiegudstjenesten) 

 Vi spiser julegrøt og lager julepynt. 

Andre arrangementer som våre eldre speidere kan delta på i løpet av høsten: 

20-22/9 Tråkk: Kanotur med overnatting på Sønstevann ved Imingfjell for speidere i 5-10. klasse. 

27-29/9 Pefftival: Forbundsarrangement på Nordtangen leirsted,Hadeland, for speidere i 8-10. klasse. 

18-20/10 JOTA – JOTI: Kretsarrangement på Kongsberg for speidere i 5-10. klasse.  
 

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 (unntatt på juleverkstedet): Utetøy, noe å sitte på, drikke og tallerken/bestikk. 
 

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

Facebookgruppe:  Familiespeideren - Modum KFUK-KFUM-Speidere 

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

http://www.kmspeider.no/


 

 

 

 

 

 

Sysletjern 

Følg Rv. 280 fra Vikersund mot Sysle. Like etter 

å ha passert CircleK stasjonen på venstre side, tar 

en til høyre ved Elart. Følg skogsbilveien og ta til 

venstre mot Sysletjern. Husk kr. 30,- i bom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avkjøring til 

Vikersundbakken 

Parkering 


