
 
 

 

  Semesterplan for Vandrere 
  høsten 2017 
 

 

Hvis ikke annet er angitt, begynner møtet 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. Der er det ganske uoversiktlig ved levering og henting. 
  

Ta alltid med speiderskjerf, speiderskjorte om du har, skrivesaker, det lille gradsheftet og klær du kan være ute og leke i. 
 

Dato Type møte Møtested Ta med / diverse informasjon 

29. august Oppstart 
Ny patruljeinndeling 
Vi åpner FUTURA-boksen og 
begynner på knutemerket 

Hvaltjern  

12. september Orientering Hvaltjern Ta med kompass hvis du har. 

15. – 16. 
september 

24-Tur for roverne  For speidere som er ferdig med 10. klasse. Lag på 2-
3 personer. Påmeldingsfrist 1. september. 

22. – 24. 
september 

Patruljeførerkurs TUR Speiderly, 
Drammen. 

For speidere i 7. til 10. trinn. Påmelding snarest og 
senest 10. september. Begrenset antall plasser. 

26. september Opptakelse av nye speidere 
Knutemerket 

Hvaltjern  

10. oktober Diakonimerket, del I Kringen  

14. – 15. oktober Kretsens dag Lillestrøm Bymanøver med hele Romerike krets. Påfølgende 
overnatting i Kirkeparken i Lillestrøm. 

24. oktober Knutemerket – vi lager knutetavle Kringen  

7. november Diakonimerket, del II 
Besøk hos Kirkens Bymisjon, Lillestrøm 

Lillestrøm Vi tar toget. Oppmøte på Fetsund stasjon kl. 17.20, 
retur kl. 20.20. Nærmere informasjon kommer 

11.- 12. 
november 

Haik for førerpatruljen  For alle vandrere i ungdomsskolealder og eldre. 
Nærmere informasjon kommer 

21. november Juleforberedelse – FUTURA-oppgave Kringen  

5. desember Avslutning – grøtfest Kringen  

10. desember Speidergudstjeneste Fet kirke Gudstjenesten begynner kl. 11. Speiderne møter litt 
tidligere. Nærmere informasjon kommer. 

 
Merk: Noen av aktivitetene er kun for de eldre speiderne, se høyre kolonne. 
HUSK: 30. juni til 7. juli 2018 skal vi på landsleiren FUTURA i Lånke i Trøndelag. Den er for alle vandrere. Ta gjerne en titt på nettsidene allerede 
nå: http://futura.kmspeider.no  
 
Kontaktinformasjon til lederne: Frank Kjerngård 91648366, Vebjørn Horsfjord 97515075 og Peter B. Straumann 92053912. 
Vår nettside: www.speider.net Her finner du oppdaterte semesterplaner, litt om speidergruppa og nyttige lenker. 

http://futura.kmspeider.no/
http://www.speider.net/

