Semesterplan for Vandrere våren 2022
Kontaktinformasjon til lederne:
Vebjørn Horsfjord 97515075, Peter B. Straumann 92053912,
Frank Kjerngård 91648366.
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.

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.

Dato
18.01
24.01

Type møte
Oppstart. Strategispill.
Kretsens førerpatruljemøte

Oppmøtested
Kringen
Dulpemyra

01.02
07.02

Morsekode
FORELDREMØTE kl. 19

Nerdrum stasjon
Kringen

08.02

Skogskino!

15.02

Felles vinteraktiviteter

Tyrigrava
(Parkeringen
ved Brattåsen)
Dulpemyra

01.03
11. - 13.03

Skattejakt
Ungdomsting
https://kmspeider.no/arrangementer/ungdom
sting-article1350-810.html
Gnist-møte, landsleirforberedelser
PEFF-kurs (patruljeførerkurs)
Spennende kurs du bør få med deg!
Demokratispillet
Speidernes dag – St. Georgsdagen

15.03
18. - 20.03
29.03
23.04
26.04
06. - 08.05
10.05
24.05
03. - 06.06

07.06
10. - 12.06
14.06
02. - 09.07

Leirbygging
Mikrokretsleir og kvalifisering til NM
Pilegrimsmerket
Pilegrimsmerket
KILT – kurs i leirteknikk
https://kmspeider.no/arrangementer/kiltarticle655-810.html
Sommeravslutning
NM i speiding (forutsetter kvalifisering)
Fører- og roveravslutning
Gnist 2022 – landsleir
https://gnist2022.kmspeider.no/

Nordtangen

Ta med / diverse informasjon
Ta med hodelykt eller annen liten lykt hvis du har.
For 7. klasse og eldre speidere. Kl. 18 - 20.
Egen informasjon kommer.
Ta med hodelykt eller annen liten lykt hvis du har.
Kun for foreldre. Viktig informasjon om møter,
kurs, leir og ikke minst landsleir i sommer.
For 7. klasse og eldre speidere.
Oppmøte kl. 18 – tilbake kl. 20:30.
Skøyter og hjelm.
Si fra hvis du trenger hjelp til å låne utstyr.
Mer informasjon kommer
Påmeldingsfrist 18. februar.
For deg født '08 - '06.
Aktuelle saker, debatt, bli engasjert!

Kringen
For speidere i 7. klasse og eldre.
Mer informasjon kommer.
Kringen
Sentrumsparken i Fetsund
Hvalstjern
Trollheimen
Hvalstjern
Hvalstjern
Nordtangen

Mer informasjon kommer.

Mer informasjon kommer.
Ta med utstyr fra sist.
For deg født '08 - '05.
Spennende kurs hvor man lærer patruljeledelse
på leir. Glimrende forberedelse til landsleir

Hvalstjern
Mer informasjon kommer.
For 7. klasse og eldre speidere.
Oppmøte kl. 18 – tilbake kl. 20:30.
Mye mer informasjon kommer, bl.a. på
foreldremøtet. Påmelding innen 20. mars.
Merk: Noen av aktivitetene er kun for de eldre speiderne, se høyre kolonne.
Fetsund kanoog kajakkutleie
Forsand

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/

Vi gleder oss veldig til landsleiren i sommer. 5000 speidere på leir!
Leiren skal være 2.-9. juli 2022 på Forsand i Sandnes kommune.

