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Dato Type møte Oppmøtested Ta med / diverse informasjon 

17.01 Oppstartsmøte, intro til semestermerket Kringen Utemøte. Ta på refleksvest om du har. 

31.01 Vinterlek eller Bygge ly Kringen, hvis ikke 
annet oppgis 

Aktiviteten avhenger av føreforhold. 
Evt. tilleggsinformasjon kommer på 
e-post. 

14.02 Vinterlek eller Bygge ly 

28.03 Aktivitetsmerket: Baden Powell Kringen  

14.03 Aktivitetsmerke: Pionering del 1 Kringen  

28.03 Aktivitetsmerket:  Husflid del 1 Kringen  

11.04  Aktivitetsmerke: Pionering og Husflid del 2 Hvaltjern  

25.04 St. Georgsmøte Hvaltjern  

lør 05.05- 
søn 06.05 

Mikrokretsleir med overnatting i telt. Trollheimen 
leirsted, Nannestad 

Påmelding og informasjon kommer. 

09.05 Telt Hvaltjern  

23.05 Aktivitetsmerket: Geologi Hvaltjern  

06.06 Sommeravslutning Hvaltjern Ta med kopp og gjerne familie. 

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. 
 
Du trenger ikke annet utstyr enn hva som står på semesterplanen eller hva du får beskjed om på e-post. Derfor: la sekk, 

drikkeflaske, sitteunderlag, kniv, osv bli hjemme       

Møtene begynner kl. 18:00 og  
er ferdig kl. 19:30. 

 
Ved møter på Kringen, må foresatte være 

spesielt oppmerksomme på den mørke 
parkeringsplassen. Oppstart foregår ute på 

plassen bak. Vi er på lekeplassen ved 
møteslutt. 

Ved møter på Hvaltjern, 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. Vi går til låvebrua ved møteslutt 

 

Vi legger vekt på å lære oss speiderkunnskaper. Når man som speider har 
lært seg nytt, tilegner man seg merker.  

Semestermerket (firkantet) tar man ved å møte opp og delta på mange 
speidermøter ut over våren. Aktivitetsmerkene (runde) tar vi på de 

møtene de forskjellige merkene er satt opp på semesterplanen. Legg 
merke til at noen av aktivitetsmerkene arbeider vi med på flere møter. 

Dette semesteret tar vi: Semestermerket Villmark og aktivitetsmerkene:  
Baden Powell, Pionering, Husflid, St. Georg og Geologi. 

 

Vår nettside: www.speider.net Her finner du oppdaterte 
semesterplaner, litt om speidergruppa og nyttige lenker. 

Facebook: www.facebook.com/fetsundspeider/  

Oppdagerledere: Julie, Thea, Vera og Eva  
Oppdagerrovere: Jan Henrik, Håkon og Tiril 

 
Oppdager-kontakt: 

Eva Laamanen Horsfjord, eva@horsfjord.no 92891029 
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mailto:eva@horsfjord.no

