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Året 2022 ble nesten et helt vanlig år. Vi har hatt 5 egne møter, men måtte avlyse ett - julemøtet 

vårt.  

 

Vi har hatt spennende temaer på møtene: tenkedagsfeiring hjemme hos Rita, da vertinnen på 

Nordre Skøyen, hvor vi pleier å være, hadde covid, og kunne ikke ta i mot oss, besøk av prost 

Marit Bunkholt. Hun delte sine tanker om "Hvordan er vi kirke idag" med oss. Besøk av 

pianistinnen Sara Smiseth som underholdt oss med Grieg konsert. Besøk av flere 

landsleirdeltakere som fortalte og viste lysbilder fra sommerens landsleir. Så besøk av to 

Østmarkaentusiaster fra Østmarkas Venner som holdt foredrag og viste lysbilder med tema: 

ØSTMARKA RUNDT. Anbefales for andre speidergrupperinger. Året ble avsluttet med foredrag 

av etnolog Ann Helene Bolstad Skjelbred: Juletradisjoner før og nå. Flott inngang til julen. Andre 

arrangementer; deltakelse i Kvinnenes internasjonale bønnedag, felles middag på Ekeberg-

restauranten 17. mai og dagstur til Nordtangen, K og M speidernes treningssted på Hadeland en 

vakker sommerdag. Siste samling før jul var: deltakelse i Oslo Filharmoniens julekonsert.  

 

I dette året har det vært mye å tenke på, og mye å prøve å gi en hjelpende hånd til. Ukrainakrigen 

har gått inn på oss, og vi har hjulpet til så godt vi har kunnet med gaver til mottaket på Glittre, 

som jo ligger innenfor kretsens grenser. Og gaver til to av flyktningene som ett av våre 

medlemmer kjenner fra før. Av gaver ellers vil vi nevne: Haiti: kr. 500.-,  Nordtangen kr. 1.500.- 

og Tenkedagspenger kr. 5.000.-.  

 

Selvfølgelig ligger barna i Tanzania våre hjerter aller nærmest. Vi har sendt kr. 1.900.- til Single 

Mothers' prosjektet, og 6 kasser med julegaver, tøy og praktiske ting. Alt kom vel frem og i tide 

til jul. 

 

 Lederen for prosjektet i Ilula, Edson Msigwa, was handed the top Certificate of being no. one 

NGO for people's sustainability in Tanzania. Among 8.378 ngos. NGO er frivillige 

organisasjoner.  Dette tar vi som en gratulasjon til Edson og alle som jobber i prosjektet, til Berit 

Skaare som startet det hele og til alle oss som har bistått med gaver og hjelp i alle disse årene.  Vi 

er stolte og glade, og tar det som et tegn på at det har vært et riktig prosjekt å støtte.      

 

Gruppen vår har i år hatt 25 fullt betalende medlemmer og 8 støttemedlemmer. Tils.: 33.  

 

Vi takker Oslo krets av K/M-speiderne for kjærkommen støtte, økonomisk og personlig. TAKK ! 
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