
 
 

 
   
      

  
         

             

Semesterplan for Stifinnerne høst 2022 
 

Denne høsten skal vi arbeide med semestermerket «Ild» samt aktivitetsmerkene «Førstehjelp» og «Fyr og flamme».  
Speiderne må delta på møtene som er merket aktivitetsmerke samt 2 andre møter for å få semestermerket. Legg merke 
til at tema for et aktivitetsmerke er fordelt over flere møter. 
 
Speidermøter begynner 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. Det kan være ganske uoversiktlig ved levering og 
henting.  
 
Ta alltid med: 
Speiderskjerf, speiderskjorte om du har og klær du kan være ute og leke i. 
       
 

Dato Type møte Møtested Ta med / diverse informasjon 

30. august Oppstart, bli kjent med de andre stifinnerne 
Vi spikker med kniv. 

Hvaltjern Speiderkniv hvis du har. Ansvar Karen og Hilde 

13. september Speidernes sportegn og natursti. 
Introduksjon til patruljesystemet. 

Hvaltjern Ansvar; Jo-Inge 

24. september Kretsens dag. Vi møter andre speidere fra 
Romerike krets 

Romerike Mer informasjon kommer. 

27. september Fyr og flamme, vi lager bål Hvaltjern Aktivitetsmerke. Ansvar; Jo-Inge 

11. oktober Opptagelse av nye stifinnere. Brannvern – 
slukkemetoder. Førstehjelp 

Kringen Aktivitetsmerke. Ansvar; Erlend 

25. oktober Førstehjelp Kringen Aktivitetsmerke. Ansvar TC, Bastian, Karen 

8. november Båreløype Kringen  Aktivitetsmerke. Ansvar Hilde 

22. november Vi lager varmluftsballong Kringen Aktivitetsmerke. Ansvar Alle 

3.- 4. desember Overnatting i kirken og speidergudstjeneste Fet Kirke 2. søndag i advent. Vi deltar i gudstjenesten. Vi overnatter i 
kirken fra lørdag til søndag. Mer informasjon kommer. 

6. desember  Juleløype i skogen Hvaltjern  

 
 
Kontaktinformasjon til lederne: Hilde H. Straumann hilde@veilederen.com tlf. 99286437 og Erlend Elvnes erlend.elvnes@live.no  
tlf 98634359 og Jo-Inge Nordli tlf.90989503. 
Vår nettside: www.speider.net Her finner du oppdaterte semesterplaner, litt om speidergruppa og nyttige lenker. 
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