Semesterplan for Vandrere
høsten 2020
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
25.08
05.09

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.

Type møte
Oppstart. Skattejakt.
Natt i naturen
https://kmspeider.no/arrangementer/nattinaturenarticle15632-810.html
Vi lager vårt eget turbestikk
Tråkk - patruljehaik

Oppmøtested
Hvalstjern
Hvor du vil

Ta med / diverse informasjon
Nye speidere er spesielt velkommen!
«Hele Norge sover ute» er starten på Friluftslivets
uke 2020. Alle inviteres til å sove ute. #nattinaturen

Hvalstjern

22.09
26.09 - 03.10

Primitiv mat-merket
Norsk Roland 135. Kurs i patruljeledelse.
https://kmspeider.no/arrangementer/norsk-roland135-article3460-810.html

Hvalstjern
Nordtangen

06.10
17.10
20.10
?? - ??

Primitiv mat-merket
Kretsens dag
Handelsspillet
Peffkurs MØTE. Kurs i patruljeledelse.

Kringen

Ta med spikkekniv
Mer informasjon kommer.
Tråkk er patruljens egen haik som speiderne selv
planlegger og gjennomfører.
Ta med drikkeflaske med drikke
Påmeldingsfrist 6. september.
Dette kurset er for speidere født i ’06 - ’04.
Norsk Roland er det beste patruljeførerkurset du kan
delta på.
Ta med drikkeflaske med drikke
Mer informasjon kommer

?? - ??

Peffkurs TUR. Kurs i patruljeledelse.

24.10 - 25.10

Fører- og roverhaik

27.10
03.11
17.11
24.11
01.12
05.12 - 06.12

Patruljemøte
Astronomi-merket
Astronomi-merket
Patruljemøte
Grøtfest
Overnatting og speidergudstjeneste

08.09
18.09 - 20.09

Kringen
Trollheimen

Mer informasjon kommer.
Dette kurset er for speidere født i ’08 - ’05.
Mer informasjon kommer.
Dette kurset er for speidere født i ’08 - ’05.
Mer informasjon kommer.
For speidere i ungdomsskolealder og eldre.

Kringen
Fetsund sentrum
Kringen
Fet kirke

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

