Semesterplan for Oppdagerne
våren 2020
Møtene begynner kl. 18:00 og er
ferdig kl. 19:30.

Ta alltid med deg: Godt humør, speiderskjerf, speiderskjorte om du har og
klær du kan være ute og leke i. Vi er ute uansett vær.

Ved møter på Kringen, må
foresatte være spesielt
oppmerksomme på den mørke
parkeringsplassen.
Ved møter på Hvalstjern, er det
viktig å rekke helt frem til
oppmøtestedet (Skauen) i tide og
tilsvarende ved avhentning.
Vi liker ikke å ha ventende
småspeidere virrende rundt ved
vannet.

Dato
14.01
28.01
11.02
25.02
10.03
24.03
21.04
25.04 26.04

Vi legger vekt på å lære oss speiderkunnskaper. Når man som speider har lært seg
nytt, tilegner man seg merker.
Semestermerket tar man ved å møte opp og delta på mange speidermøter ut over
våren. Aktivitetsmerkene tar vi på det møte de forskjellige merkene er satt opp på
semesterplanen. Dette semesteret tar vi:
Semestermerket Klissvåt og aktivitetsmerkene Dyrespor, Vått og Dyr i vann.

Type møte
Oppstartsmøte felles for alle
alderstrinn
Bål og førstehjelp
Vinterlek

Oppmøtested
Kringen

Internasjonal tenkedags-feiring
Vann
Telt og personlig utstyr samt
aktivitetsmerket: Spor
St.Georgsdags-feiring
Mikrokretsleir

Kringen
Kringen
Kringen

Kringen

Ute fellesmøte for store og små speidere.
Værforhold avgjør hvor og hva vi gjør. Mer
informasjon kommer.

Hvalstjern
Trollheimen
leirsted,
Nannestad

Aktivitetsmerket: Vått
Aktivitetsmerket: Dyr i vann
Sommeravslutning

Vår nettside: www.speider.net
Her finner du oppdaterte semesterplaner, litt om
speidergruppa og nyttige lenker.
Facebook: www.facebook.com/fetsundspeider/

Ute- og innemøte
Utemøte
Fellesmøte for store og små speidere
Fellesleir med overnatting i telt/lavo sammen med
mange andre speidergrupper. Mer informasjon
kommer
Speiderkonkurranse med hele Romerike krets. Mer
informasjon kommer.

Kretskonkurranse 2020
05.05
19.05
02.06

Ta med / diverse informasjon
Utemøte
Nye speidere er spesielt velkommen!
Utemøte

Hvalstjern
Hvalstjern
Hvalstjern

Ta med kopp og gjerne familie.

Oppdagerkontakt: Eva Laamanen Horsfjord:
eva@horsfjord.no, 92891029
☺ Vel møtt fra Bettina, Tiril og Eva ☺

