Semesterplan for Vandrere
våren 2019
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 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.
Dato
15.01
22.01

Type møte
Oppstart. Aktivitetsmerke Bål startes
Førerpatruljemøte

28.01

Gruppeting (på en mandag).

29.01
12.02
26.02
08.03 – 10.03

Oppmøtested
Kringen
P-plass vis-avis Brattåsen
Kringen

Aktivitetsmerke Bål fullføres
Felles aktivitetsdag for alle enheter
Internasjonal tenkedagsfeiring.
Patruljeførerting
https://kmspeider.no/arrangementer/patruljeforerti
ng-article7724-810.html
12.03
Aktivitetsmerke Verdensborger startes
15.03 – 17.03 Patruljeførerkurs «Møte»
26.03
Ut av Fetsund opplevelse: Besøk på
lensmannskontoret på Bjørkelangen.

Kringen
Dulpemyra
Kringen
Nordtangen

31.03

Fet kirke

Gudstjeneste med speider-kirkekaffe.

Ta med / diverse informasjon
Spikkekniv og en vedkubbe.
For speidere som går på ungdomsskolen.
Møtet varer kl. 18 – 20. Ta med skiutstyr!
For ledere, rovere og speidere født i '05-'03.
Valgfri deltagelse. Kl. 18:30 – 20:00.
Spikkekniv og en vedkubbe.
Skøyter og hjelm. Mer informasjon kommer.
For speidere født i '05-'03. Påmeldingsfrist 17.02

Kringen
Herredshuset

09.04
Patruljemøte: Aktivitetsmerke Sanitet fullføres
12.04 – 17.04 Vinter-Roland
https://kmspeider.no/arrangementer/vinter-rolandarticle1352-810.html
23.04
St. Georgsmanøver
26.04 – 27.04 Kretskonkurranse
03.05 – 05.05 Mikrokretsleir
07.05
Aktivitetsmerke Verdensborger fullføres
21.05
Flåterace. Vi bygger og padler flåter
04.06
Sommeravslutning
07.06 – 10.06 KILT, kurs i leirteknikk og patruljeledelse på leir
https://kmspeider.no/arrangementer/kiltarticle655-810.html
14.06 – 16.06 NM i speiding, dersom noen kvalifiserer seg.

Kringen
Utsikten, Odda

22.06 – 26.06 Sommerleir. Padleleir for Fetsunds vandrere og
rovere.
03.08 – 10.08 Norsk Roland 134
https://kmspeider.no/arrangementer/norsk-roland134-article3460-810.html

Sverige

For speidere på 8. – 10. trinn. Mer info kommer.
Vi tar buss 470 fra Herredshuset (vestsiden av
Fetsund-brua) kl. 17:43. Oppmøte 17:30. Vi er tilbake
samme sted 20:36.
Vi har aktiviteter og speidersk kirkekaffe etter
gudstjenesten. Oppmøte 10:45. Ha med uteklær!
Patruljene har møte på egenhånd.
Kurs for speidere født '04-'02. Påmeldingsfrist 14.03

Hvaltjern
Trollheimen
Hvaltjern
Hvaltjern
Hvaltjern
Nordtangen

Grenland

Nordtangen

Nærmere informasjon kommer.
Nærmere informasjon kommer.
Spikkekniv og badetøy.
Ta med kopp og gjerne familie ☺
Kurs for speidere født '06-'03. Påmeldingsfrist 19.05

Deltakelse forutsetter at patruljen har kvalifisert seg
under kretskonkurransen i april.
Nærmere informasjon kommer.
For deg som liker leirliv og praktisk speiding. Passer
for motiverte speidere. Født i '05-'03. Du bør ha tatt et
PF-kurs, men det er ikke et krav. Påmeldingsfrist 22.05

Merk: Noen av aktivitetene er kun for de eldre speiderne, se høyre kolonne.
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.

