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

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.

Vi legger vekt på å lære oss nye speiderferdigheter.
Semestermerket tar man ved å møte opp og delta på minst 7
speidermøter ut over våren. For å få aktivitetsmerkene må speideren
møte opp på begge møtene hvor vi lærer om det merket.
Dette semesteret tar vi: Semestermerket JORD
og aktivitetsmerkene Pionering og Blomster.

Dato
14.01
28.01
11.02

Type møte
Oppstartsmøte. Vi lager papir.
Vi lager spor
Vinterlek

Oppmøtested
Kringen
Kringen

25.02
10.03

Flaggmøte
Aktivitetsmerke: Pionering I, vi
lager Romerske stridsvogner
Aktivitetsmerke: Pionering II, vi
lager gapahuk
St.Georgsdags-feiring
Mikrokretsleir

Kringen
Kringen

24.03
21.04
25.04 26.04

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

Utemøte

Garderåsen
skole
Hvalstjern
Trollheimen
leirsted,
Nannestad

19.05
02.06

Bakemøte
Aktivitetsmerke: Blomster I, vi
planter blomster
Aktivitetsmerke: Blomster II,
natursti
Sommeravslutning

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

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
31.03
05.05

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

Kringen
Hvalstjern

Innemøte
Utemøte

Hvalstjern

Utemøte

Hvalstjern

Ta med kopp og gjerne familie.

Stifinnerkontakt: Erlend Elvnes, tlf. 98634359,
Jo Inge Nordli, tlf. 90989503 og Hilde H. Straumann,
tlf. 99286437 hilde@veilederen.com
☺ Vel møtt fra Tom Cato, Jo-Inge, Erlend og Hilde ☺

