29

llmllta nrsdag 18. september 2018
Send oss din bursdagshilsen, gjeme med bilde.
Husk navn og fedseldato på jubilanten.
Du kan sende inn epost til folk@varden.no, mms
med kodeord VA Folk til 1963; pr post til:
Varden, postboks 2873 Kjørbekk, 3702 Skien
eller levere i våre ekspedisjoner. Skriv kort.
Varden forbeholder seg retten å redigere i teksten.

Oppgi navn, adresse og telefonnummer på
avsender, og merk bildet ditt hvis du ønsker
det i retur. Vi gjør oppmerksom på at tekst og
bilder som publiseres i Varden på nett og papir
lagres i vårt arkiv og i etterkant vil være søkbart.
Innleveringsfrist er kl. 12 dagen før innrykk, ved
lokal-kontorene to dager før innrykk. Hilsener som
skal inn mandag må leveres innen kl. 12 fredag.

NAVNEDAG
I dag har Remtette og Henry DBVDedag.
► Henriette er fransk, av guttenavnet Henri/Henry. Begge navn
opprinnelige fra det tyske navnet Heinrich. En teori er at det kom
mer fra Haimirich, som betyr «herre over hjemmet» og «mektig,
rik». Eller Haginrik, fra det norrøne hagr som kan oversettes med
«fingernem, hendig», samt det urnordiske rikar - «høvding».
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HINDERLØP: Etter høye hinder i den gamle klatreparken ventet et vått nest siste hinder for roverlagene i
helgens tøffe 5-kamp i Skien.
AUE FOTO: NORGES SPEIDERFORBUND
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Roverlag i våt dyst

40 lag av roverspei
dere fra hele landet
møtte hverandre til
femkamp i Skien i
helgen.
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► SKIBN
Roverlagene i Grenland sto som
arrangører av konkurransen
i Skien fritidspark, som tradi
sjonen tro besto av øvelser som
hinderløype, orientering, hem
melig oppgave, naturkjenskap
og teoretiske kunnskap. Vin
neren av vandretrofeet «Pagos
sverd» ble laget «Alt for Budt»
fra Drøbak Frogn speidergruppe
i Follo, med 435 av 500 mulige
poeng.
Fra Grenland stilte det kun to
lag, ettersom de fleste tilgjenge
lige roverne i distriktet, rundt 30
jenter og gutter 16-25 år, var opp
tatt som arrangører. Men Sirius
roverlag fra 1. Heistad speider
gruppe klarte en 19. plass, mens
det ferske roverlaget Obelix fra 1.
Herre speidergruppe ble premi
ert for en respektabel sisteplass.
- Det er et veldig sterkt rover
miljø i Grenland nå, framhever
leder Trond Engen i 3. Skien
speidergruppe overfor Varden.
Årets�asj�nale 5-.kamp.finale
ble et arrangement for og av ro
vere, med Karoline Syversen fra
roverlaget Varg, 1. Solum som
pro�eJttledeL
Årets hemmelige oppgave var
for øvrig å lage et tau av utlevert
ull. Tauet skulle holde være 3-5
mm tykt, 1,95 meter langt - og
holde en vekt på 4 kilo.
► Pål Bgll Tomholm
pal.egil.tomholm@varden.no

TAU AV ULL: Måling av tauet lagene måtte karre og tvinne av saueull, til
alt hell i tørt vær lørdag.

NORGBS BBSTB ROVBRLAG: Med trofeet Pagos sverd Knut, Mads og
Hans Marius fra Drøbak Frogn speidergruppe.
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