Semesterplan for Oppdagerne. Høsten 2022

Oppdagerne er speidere på 1. og 2. klassetrinn.
Dette semester tar vi semestermerket “Jungel” og aktivitetsmerkene “dyr i vann”, “mat i naturen”, “dyrespor” og “kniv”
Alle møter starter kl.18:00 og slutter kl.19:30. Angående levering og henting: Ved møter på Hvaltjern er det viktig å legge inn ekstra tid for
å gå fra p-plassen og helt frem til oppmøtestedet. Når vi møtes på Kringen, trenger vi at foresatte tar ansvar på parkeringsplassen; -der
er det ganske uoversiktlig. Etter møtet samler vi som oftes Oppdagerne på plattingen foran Kringen 1.
Ta alltid på klær du kan leke i ute og som tåler litt. La sekk bli hjemme, men se under diverse om det er noe utstyr som trengs. Det er
alltid lurt å gå på do rett før du dra på speidermøte.
Dato

Type møte
30. august Oppstart, lek og intro til semestermerket
13. september Aktivitetsmerket «Dyr i vann»

lør 24. september
27. september
11. oktober
?lør/søn 15.-16 okt

Kretsens dag
Aktivitetsmerket: «Mat i naturen»
Høstfarger i naturen
Speiderhytteturen
(med eget merke):

25. oktober Utemøte: Aktivitetsmerket: «dyrespor»
8. november
22. november
søn 4. desember
6. desember

Utemøte: Operasjon samarbeid
Utemøte: Aktivitetsmerket «kniv»
Speider-advents-gudstjeneste
Semesteravslutning, adventsvandring

Oppmøtested
Hvaltjern
Hvaltjern

Diverse

Kringen

Ta med tallerken, kniv, gaffel, skje og kopp. Spikkekniv
hvis du har. Denne må bæres forsvarlig.

Gummistøvler og en tom isboks. Regnbukser kan være
lurt. Vi skal vasse i vann.
En dag med alle speiderne i Romerike krets. Mer informasjon kommer
Hvaltjern
Ta med kop, tallerken og skje
Kringen
Dette er en dag, hvor speiderfamilier som har lyst kan ta seg en tur inn til
speiderhytta på Rælingen. Her vil det foregår litt speideraktivitet. Detaljert
informasjon kommer, men du kan lese litt her: Speiderhytteturen 15.–16. oktober 2022

Kringen
Kringen
Fet kirke
Hvaltjern

Du kan ha med egen spikkekniv eller du kan låne.
Mer informasjon kommer. Familie er velkommen
Ta gjerne på nisselue. Mer informasjon kommer

Kontaktinformasjon til Oppdagerlederne:
Julie Sommerlade Nordli, Thea Michelsen, Vera Elvnes og Eva Laamanen Horsfjord: eva.laamanen@horsfjord.no eller 92891029
Nettside for Fetsund KFUK-KFUM-speidere: www.speider.net

