
 

Drammen MS SGG – program 2023 
  

Dato Hva/hvor/tema Ansvarlige  

18.01. (NB dato) Gildemøte på Knutepunkt Strømsø. Årsmøte Styret 

08.02. Gildemøte på Knutepunkt Strømsø. Tema: brettspill  Susanne  

08.03. Gildemøte på Knutepunkt Strømsø. Tema: film Hans-Eirik 

29.03. Nysgjerrigpertur til OHG Aleksander 
09.04. Påskedag  

12.04.  Gildemøte i Svelvik. Vi besøker museet og kirken Andreas 

06.05. (lørdag) Veddugnad på Risebu  Wenche  

10.05. Gildemøte – Risens venner rydder i Austadmarka (vi går ulike 
veier og møtes på Risebu) 

Berit  

18.05. Kristi himmelfartsdag  

28.05. Pinsedag  

07.06. Gildemøte: tur til Gjevlekollen Frøydis  

09.-11.06. Risebuhelg og Kick off for speidergruppas hundreårsjubileum Wenche  

05.07. (NB dato) Gildemøte i Botaniske hagen i Oslo. Vi ser etter alpefloraen i 
Fjellhagen 

Berit  

15. – 23.07. Gildetur til Sveits  

23.08. Gildemøte: tur til Asdøljuvet Wenche  

03.09. Kvernmoendagen  

13.09. Gildemøte: tur til Solbergfjellet Bent  

11.10. Gildemøte: tur til Norbykollen Jonas  

14. – 15.10. Speiderhytteturen: vi bemanner Risebu  

25.10. Fellowshipdagen  

08.11. Gildemøte på Knutepunkt Strømsø. Tema: Hva kan en naziprest i 
Horten lære oss … 

Andreas  

25.11. Juleverksted på speiderhuset  

28.11. Fakkeltog og grøtfest på Spiralen Berit  

03.12. Fredslyssamling i Metodistkirken Wenche  

13.12. Gildemøte på speiderhuset. Julemøte og idedugnad 2024  Gerd-Marie 

21.12. Solsnufest på speiderhuset  

   

2024:   

17.01. Gildemøte på Knutepunkt Strømsø. Årsmøte Styret  

22. – 27.03. Speidergruppas jubileumstur går til Brownsea Island og London.  

16.11. Speidergruppas jubileumsfest   

 

I programmet er det oppført ansvarlige for hvert møte.  

Den som har ansvar for et «innemøte», må være på plass i god tid før start for å ordne til og 

sjekke at ev. utstyr virker. Det er hyggelig med kaffe/te og varmt vann + noe å bite i; det kan du 

også be noen andre om å ta med seg. Avtal med Wenche ev. henting/overlevering av nøkkel til 

lokalet. 

Dersom det er tur som står på programmet, må ansvarlig ha gjort seg kjent i området og være 

sikker på veivalg. Turansvarlig varsler Wenche om oppmøtested/-tid senest på søndagen før – 

slik at info kan legges på facebook-sida vår. Husk å ta med førstehjelpsmappe. Ansvarlige bør 

være ved oppmøtestedet i god tid og være mottak for meldinger om ev. forsinkelser fra delta-

kere. 

Åpning og avslutning av møtene tar Wenche/Berit seg av. 


