Foreløpig semesterplan for Roverne
høsten 2020
Rovere er mellom 16 og 25 år og har burgunderrødt skjerf.
De eldste speiderne har en del eget program. Roverlaget i
Fetsund deltar også på regionale og nasjonale roverarrangementer. Roverlaget styrer seg selv i stor grad, med
hjelp fra noen eldre ledere når det trengs.

Dato
25.08

Lederoppgaver for alle rovere:
Roverne hjelper til i de andre enhetene med forskjellige
lederoppgaver gjennom hele semesteret. Dette er verdifull
hjelp for de andre lederne og et viktig ledd i ledertreningen for
roverne.

Type møte
Oppstartsmøte for roverlaget. Innføring i
packrafting. Planlegging av semesteret.
Natt i naturen
https://kmspeider.no/arrangementer/nattinaturenarticle15632-810.html
Lederoppgaver i enhetene
Packraft-tur
Rovermøte. Gaffa-merket
Lederoppgaver i enhetene
Kretsens dag
Rovermøte
Fører- og roverhaik

Oppmøtested
Hvalstjern

Ta med / diverse informasjon
Redningsvest

Hvor du vil

«Hele Norge sover ute» er starten på Friluftslivets
uke 2020. Alle inviteres til å sove ute. #nattinaturen

Kringen
Oslo

17.11
20.11 - 22.11
01.12
05.06 - 06.12

Lederoppgaver i enhetene
Roverball
https://kmspeider.no/arrangementer/roverball-2020article3352-810.html
Ung Media
https://kmspeider.no/arrangementer/ung-mediaarticle12657-810.html
Rovermøte
Rover- og ledertur for Romerike krets
Grøtfest
Overnatting og speidergudstjeneste

??

Rover- og lederjulebord for gruppa

05.09

08.09
19.09 - 20.09
22.09
06.10
17.10
20.10
24.10 - 25.10
03.11
06.11 - 08.11

13.11 - 15.11

Hvalstjern

Kringen
Mer informasjon kommer
Mer informasjon kommer.
For speidere i ungdomsskolealder og eldre.

Nordtangen

Kringen
Fet kirke

Ta med nisselue om du har og 20 kroner til loddsalg.
Vi håper å få til at 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.

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:
Gruppeleder og roverkontakt: Peter B. Straumann 92053912.
Roverkontakt: Jo-Inge Nordli 90989503.

