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Referat af mødet den 26/10-2013 i Fredensborg

1. Kommende arrangementer
a) Vi drøftede, om det årlige træf skulle flyttes til en anden weekend. Resultatet blev, at vi
fastholder sidste weekend i oktober. Så næste træf bliver 24.-26. oktober 2014 i Finland.
b) De finsk/svenske spejdere holder landslejr sidste uge i juli 2014.
c) Sverige holder landslejr – Vilda 2014 – på over 100 forskellige steder i Sverige i perioden
3.-9. august 2014.
d) KFUM/KFUK i Norge holder landslejr i perioden 2.-9. august 2014.
e) Det blev nævnt, at der på Stevninghus spejdercenter i Danmark afholdes en vikingelejr
– E2014 – i perioden 22.-31. juli 2014.

2. Jamboree i Japan 2015
Fra Norge deltager 4 spejdere. Fra Sverige regner man med, at et par stykker deltager, og
fra Finland deltager 1 spejder. Fra Danmark prøver vi at få 4-5 spejdere med.

3. Nordisk venskabsbylejr
Der har været holdt lejre i 1982, 1987, 1992 og 2000. Det har været svært at finde et
tidspunkt for afholdelse af disse lejre, hvorfor vi nogle gange har deltaget på hinandens
landslejre.
Vi forsøger nu at få stablet en lejr på benene i 2016. Alle undersøger muligheden for at
afholde denne lejr. Vi tager en beslutning på træffet næste år i Finland.

4. Det lille fremmøde i år
Desværre var der ikke så mange deltagere i år. Hvis vi skal være flere deltagere kunne det
være en god idé at omtale træffet som et arrangement, hvor vi fremmer fællesskabet og det
gode venskab i stedet for blot at sige, at vi ”skal på tur.”
Der blev også efterlyst bedre information om arrangementet.
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5. JOTA/JOTI
Håbo deltog i år i JOTI.

6. Sct. Georgsgildet
Haldis takkede for, at det var blevet muligt at møde Sct. Georgsgildet i Danmark.

HUSK at sende rettelser til adresselisten på www.nordia.org til Jonathan
(jstein@image.dk). Send også adressen på jeres hjemmeside.

Vi ses 24. oktober 2014 i Finland!!!

Spejderhilsen
Henriette
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