
                 

Familiespeiding i Modum – Våren 2020 
- speideraktiviteter for hele familien i nærhet til naturen 

Familiespeiding i regi av KFUK-KFUM-Speiderne og Modum menighet er et tilbud som retter seg mot hele 

familien uten aldersbegrensninger, hvor voksne og barn lærer, lager og leker sammen. De fleste samlingene 

vil være utendørs på ulike steder i kommunen. 

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 er en naturlig del på de fleste samlingene.  

Vi gleder oss til en flott speidervår sammen! 
 

Program for våren 2020 (oppdateringer kommer): 
 

19/1 Skitur til Breilihytta, kl. 13.00  

(Rett etter Gudstjenesten Snarum kirke hvor Modum Soul Children synger) 

 Vi går på ski fra Bekkely til Breilihytta (ca. 3 km) hvor vi tenner bål. 

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

1-2/2 Jakten på den gylne melkesjokolade 

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

9/2 Karnevalsgudstjeneste i Åmot kirke kl. 11.00 

 Åmot Barnegospel inviterer til karnevalsgudstjeneste med påfølgende karneval. Pølser og Pinata. 

 Ha på: Klær til utkledning – ikke skummelt. 
 

15/2 Tenkedagsfest på Menighetssenteret i Vikersund kl. 17.00 
Arrangement for tidligere KFUK-speidere. Kontakt Britt Dahl 901 09 332 for mer info.  

 

16/2 Ski, aking og grilling i det flotte skianlegget ved Eikvang på Simostranda kl. 14.00 

(Modum Soul Children synger i Nykirke kl. 11.00) 

 Det blir skiskyting på speidermåten, og de som vil kan prøve å ta speiderens skimerke. 

 Ta med: Skiutstyr, akebrett e.l. og grillmat med tilbehør.  
 

22/3 Skitur fra Sponevollen kl. 14.00  

 (Åmot Barnegospel synger på Vikersund Menighetssenter kl. 11.00) 

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

aking etc. De som vil kan prøve å ta speiderens snømerke, eller 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. 
  

3/5  Vårsamling kl. 14.00 eller tur hele helga. 

 Sted og opplegg avhenger av vær og føreforhold. 
  

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) 
  

24/5 Friluftsgudstjeneste på Gruvetråkka, kl. 12.00 (Oppmøtetid 11.30) 

 Vi deltar på friluftsgudstjenesten med ulike oppgaver. 

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

29-31/5 Kretsbannerkonkurranse / kvalifisering til NM i Speiding 

 Kretsarrangement for speidere i 5-10. klasse. 
  

27/6-4/7 Grønn fremtid. Regionleir på Kragenäs i Bohuslän (Sverige) (5–10. klasse) 
 

 

 



Mot Bekkely og Breili 

 

Felles for alle samlingene dersom ikke annet er angitt: 

Veibeskrivelse lengre ned påsiden. 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:  familiespeideren - modum kfuk-kfum speidere 

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

 

Oppdatert informasjon om samlingene legges ut på facebookgruppa og på hjemmesiden. 

 

 

Breilihytta (Bekkely) 

Kjør Øst-Modumveien (skiltet fv. 284 mot 

Sylling) fra Vikersund. Ta av til høyre på 

Breiliveien ved Frydenberg. Følg skilting mot 

Breilihytta.  

 

 

 

 

Skianlegget ved Eikvang på Simostranda 

Følg Rv. 287 fra Åmot mot Sigdal. Ca. 1 km 

etter statuen av Ole Einar Bjørndalen er det 

skiltet til høyre mot Eikvang og skianlegget. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gruvetråkka 

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

 

 

 

Mot Sponevollen 

YX Geithus 

Westad industrier 

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. 

 

http://www.kmspeider.no/

