Semesterplan for
Vandrere
høsten 2021

Vanligvis begynner møtet kl. 18:00 og er ferdig kl. 19:30.
Ved møter på Hvalstjern er det viktig å rekke helt frem til
oppmøtestedet (Skauen) i tide.
Ved møter på Kringen må foresatte være spesielt
oppmerksomme på den mørke parkeringsplassen.

Dato
27.08 - 29.08
31.08
10.09 - 12.09

14.09
28.09
24.09 - 26.09
12.10
22.10 - 24.10
26.10
09.11
13.11
20.11
23.11
04.12 - 05.12

Type møte
Høstleir på Trollheimen leirsted ved Hurdal
Oppstart. Brannvern
Pefftival 112
https://kmspeider.no/pefftival2021/category6190.html
Pionering
Orientering
Peff-kurs
Gnist – smak på landsleir
TUR til Kløverrabben i Østmarka
Brannvern
Naturkjennskap
Peff-ting
Kretsens dag
Leirbål
Overnatting og speidergudstjeneste

07.12

Juleavslutning

Ta alltid med deg:
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.

Oppmøtested
Kringen
Hvalstjern
Nordtangen

Ta med / diverse informasjon
Mer info kommer

Hvalstjern
Hvalstjern

Ta med spikkekniv
Ta med kompass hvis du har
Mer info kommer. For speidere født i ’06 - ’08.

Kringen
Kringen

Speiderfestival med tema «beredskap og
sikkerhet». For speidere født i ’06 - ’08.

Mer info kommer

Mer info kommer. For speidere født i ’06 - ’08.
Mer info kommer
Kringen
Fet kirke

Vi overnatter i kirken fra lørdag til søndag, 2.
søndag i advent. Vi deltar i gudstjenesten. Alle
foreldre, søsken, øvrig familie og venner er
velkommen! Mer informasjon kommer.
Hvalstjern
Ta med nisselue om du har og varme klær.
Merk: Noen av aktivitetene er kun for de eldre speiderne, se høyre kolonne.

Korona smittevern:
Vi holder oss oppdatert på myndighetenes pålegg og råd om smittevern og følger disse.
Det forventes også at våre speidere følger disse reglene.
Har du noen spørsmål, er det bare å kontakte en leder for mer informasjon.

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

Kontaktinformasjon til lederne:
Vebjørn Horsfjord 97515075,
Peter B. Straumann 92053912,
Frank Kjerngård 91648366.

Vi har allerede begynt å glede oss til landsleir neste sommer.
Leiren skal være 2.-9. juli 2022 på Forsand i Sandnes kommune.

