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Speidertoget 

             17. mai 2014 
Speidertoget har vært tradisjon i Lillehammer siden 1926. «Det var musikkforeningen som startet, og så 
hengte speiderne seg på», vi ønsker fortsatt denne tradisjonen og er med i toget sammen med ordføreren. 
Speidertoget er en fin opplevelse for våkne Lillehamringer! 

Vi går gjenom byen og legger ned kranser ved minnesmerker.
!
05:45

	 Frammøte Anders Sandviks gate /v Lillehammer vgs.


	 Vi stiller i denne rekkefølgen: 

1) Lillehammer Janitsjar

2) Byflagget

3) Flaggborg (12 speidere/rovere)

4) 17. mai-komitéen

5) Lillehammer speidergruppe

6) Lillehammer K- og M-speidere


	 6 eller 8 rovere bærer det store flagget som skal heises på Stortorget.

	 12 speidere/rovere til å gå i flaggborgen.

 

	 I speidergruppene bytter vi på med å bære flagg og banner og eventuelle patruljebanner. 

	 Bruk hvite vanter, hvis du har!

06.00

 	 Seidertoget starter

	 Følgende rute: 
	 Anders Sandvigsgate - Søndregate - Carl Lumholtzgate - Kirkegata - Mathiesensgate - 	 	
Storgata - Lilletorget - Brubakken - Kirkegata - STORTORGET.

 

	 Det blir stans, opplesning og blomsternedleggelse ved 

	 Carl Lumholtz-statuen fra oversiden av Søndre Park 

	 Sigrid Undset-statuen på Sigrid Undsets plass 

	 Ludvig Wiese-statuen på Lilletorget 

	 Anders Sandvig-statuen på Stortorget

06.45

	 Stortorget

	 Blomsternedleggelse ved statuen av Anders Sandvig. 
	 Flagget heises til flaggsignal. Ansvar: 2 Rovere. Vi hilser flagget.

 	 Det er speiderappell ved Speiderene og nasjonalsangen synges unisont. -

07:10

	 Toget fortsetter til Bankplassen, sør for kulturhuset Banken. 

07:15

	 Der blir det felles fotografering av speiderne, og foreldrene kan møte sine barn.

07:20

	 Slutt
!
Antrekk : speiderskjorte (ellers kle deg etter været)

Småspeidere legger ned kransene

Speiderene holder apellen

Roverene heiser flagget

Info til speiderne: Det er kaldt om morgenen, bruk ulltrøye og stillongs under. De som har, bruker 
speiderantrekk, minimum speiderskjerf og ellers vanlige klær. I dette toget har vi ikke små flagg, men bytter 
på med å bære som nevnt ovenfor.


Med Speiderhilsen Gruppeledelsen


