Semesterplan for Stifinnerne vår 2021
Denne våren skal vi arbeide med semestermerket «VANN» samt aktivitetsmerkene «Knuter» og «Fiske».
Speiderne må delta på møtene som er merket aktivitetsmerke samt 2 andre møter for å få semestermerket. Legg merke
til at tema for et aktivitetsmerke er fordelt over flere møter.
Speidermøter begynner 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. Det kan være ganske uoversiktlig ved levering og henting.
Ta alltid med:
Speiderskjerf, speiderskjorte om du har og klær du kan være ute og leke i.
Dato
19. januar

Møtested
Kringen

Ta med / diverse informasjon
Speiderkniv. Mini opptagelse.

2. februar

Type møte
Oppstartsmøte – mat på bål. Vi lager muffin
i appelsin
Skøytemøte. Vi går på skøyer på speidervis

Dulpemyra

Ta med skøyter

16. februar

Isfiske

Hvaltjern

Aktivitetsmerke – Fiske. Ta med pilk til isfiske hvis du har.

2. mars

Et vannvittig møte – vann på flere måter

Kringen

16. mars

Knutemøte 1

Kringen

Aktivitetsmerke - Knuter

13. april

Knutemøte 2

Hvaltjern

Aktivitetsmerke - Knuter

24. april

Kretskonkurranse

27. april

Pionering. Vi bygger av raier og tau

Hvaltjern

11. mai

Naturkunnskap – «59 grader nord»

Hvaltjern

25 .mai

Kano - fiskemøte

Kringen

Her kommer det mer informasjon.

Aktivitetsmerke – Fiske.
Ta mer redningsvest og fiskestang (om du har)

28.- 30 mai

Mikrokretsleir på «Trollheimen» i Nannestad

Nannestad

Dette er en helgeleir sammen med Oslo krets.

8. juni

Sommer avslutning

Hvaltjern

Her er foreldre og søsken vanligvis invitert med.

Kontaktinformasjon til lederne: Hilde H. Straumann hilde@veilederen.com tlf. 99286437 og Erlend Elvnes erlend.elvnes@live.no tlf
98634359.Jo-Inge Nordli tlf.90989503.
Vår nettside: www.speider.net Her finner du oppdaterte semesterplaner, litt om speidergruppa og nyttige lenker.

