Semesterplan for Oppdagerne
høsten 2021.
Oppdagerne er speidere på 1. og 2. klassetrinn. Dette semester tar vi semestermerket “Opp” og aktivitetsmerkene
kroppen&bevegelse, klatre i tillegg til astronomi, god&varm samt jul.
Alle møter starter kl.18:00 og slutter kl. 19:30. Ved møter på Hvalstjern er det viktig å legge inn tidsmargin til å gå fra parkeringsplassen
og helt frem til oppmøtestedet ved møtestart og slutt. Når vi møtes på Kringen, er det viktig at foresatte tar ansvar på parkeringsplassen.
Der er det ganske uoversiktlig ved levering og henting. Takk for hjelpen!
Ta alltid på klær som du kan leke i ute og som tåler litt. Det er alltid lurt å gå på do rett før du dra på speidermøte ;-)

Dato

Type møte
31. august Bli kjent leker Aktivitetsmerket: Kroppen
og bevegelse
14. september Aktivitetsmerket: Klatre
28. september Utemøte: Opptakelse & natursti
12. oktober Utemøte: Bål og bålmat

lør. 16. eller Speiderhytteturen
søn. 17. oktober
26. oktober Delvis utemøte: Aktivitetsmerket:
Astronomi
9. november Utemøte: Aktivitetsmerkt ”God og varm”
lør. 20. november Kretsens dag
23. november Aktivitetsmerket ”jul” 1. del
søn 5. desember del 2: Speider-advents-gudstjeneste

7. desember Semesteravslutning, adventsvandring

Oppmøtested
Hvalstjern

Diverse

Hvalstjern
Hvalstjern

Informasjon om opptakelse kommer på epost
Ta med lommelykt/pannelykt hvis du har
Kringen
Ta med tallerken, kniv, gaffel, skje og kopp. Spikkekniv
hvis du har. Denne må bæres forsvarlig.
Dette er en familiedag. Detaljert informasjon kommer
Kringen

Ta med en tom dorullshylse hvis du har.

Kringen
Ta på refleksvest og lommelykt om du har.
En dag med alle speiderne i Romerike krets. Mer informasjon kommer
Kringen
Ta med en tom eggekartong til 6 egg, ikke større, hvis du
har
Fet kirke
Mer informasjon kommer. Familie er velkommen
Hvaltjern
Nisselue

Kontaktinformasjon til Oppdagerlederne:
Julie Sommerlade Nordli, Vera Elvnes og Eva Laamanen Horsfjord: eva.laamanen@horsfjord.no eller 92891029.
Fetsund KFUK-KFUM speidernes nettside: www.speider.net

