Semesterplan for Vandrere
høsten 2019
Hvis ikke annet er angitt, begynner møtet kl. 18:00 og er ferdig kl. 19:30.
Ved møter på Hvaltjern er det viktig å legge inn tidsmargin til å gå fra parkeringsplassen og helt frem til oppmøtestedet.
Når vi møtes på Kringen, er det viktig at de foresatte tar ansvar på parkeringsplassen. Der er det ganske uoversiktlig ved levering og henting.

Ta alltid med godt humør, speiderskjerf, speiderskjorte om du har, skrivesaker, det lille gradsheftet
og klær du kan være ute og leke i. Vi er nesten alltid ute uansett vær.
Dato
27.08
03.09

Type møte
Oppstart med førstehjelpsmanøver
Patruljeførermøte

10.09
Patruljemøte
13.09 – 15.09 Patruljeførerkurs «møte»
20.09 – 22.09 TRÅKK Patruljehaik.
https://kmspeider.no/arrangementer/trakkarticle654-810.html
24.09
Speider-5-kamp
27.09-29.09
Pefftivalen
https://kmspeider.no/arrangementer/pefftivalarticle7261-810.html
08.10
Ut av Fetsund-opplevelse
12.10
Kretsens dag
22.10
Vi starter med kodemerket
26.10 – 27.10 Haik for førerpatruljen og roverne
05.11
19.11
03.12
07.12 – 08.12
08.12

Patruljemøte
Vi fullfører kodemerket
Grøtfest
Overnattingsmanøver
Speidergudstjeneste

Oppmøtested
Hvaltjern
Støvinåsveien 18b
(Straumann)
Hvaltjern
Østfold

Hvaltjern
Nordtangen

Kringen
Kringen
Fetmarka
Kringen
Kringen
Kringen
Fet kirke
Fet kirke

Ta med / diverse informasjon
Kun for patruljeførere og patruljeassistenter.
Forberede tremerket og haikemerket.
For speidere i 8. til 10. trinn. Begrenset antall
plasser. Mer informasjon kommer.
Inkluderer hemmelig oppgave, deler av tremerket,
deler av haikemerket, deler av bronsegraden og
sølvgraden.
Kun for vandrere født i ’04 – ’06. Speiderfestival for
elever på ungdomsskolen.
Påmelding innen 8. september!
Mer informasjon kommer.
Romerike krets har 50-årsjubileum på Eidsvoll.
For alle speidere i ungdomsskolealder og eldre.
Nærmere informasjon kommer.

Mer informasjon kommer
Alle foreldre, søsken, øvrig familie og venner er
velkommen!

Merk: Noen av aktivitetene er kun for de eldre speiderne, se høyre kolonne.
Kontaktinformasjon til lederne: Vebjørn Horsfjord 97515075, Peter B. Straumann 92053912 og Frank Kjerngård 91648366.
Vår nettside: www.speider.net Her finner du oppdaterte semesterplaner, litt om speidergruppa og nyttige lenker.

