Semesterplan for
Stifinnerne
høsten 2021

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.

Dato
31.08
14.09
28.09
12.10
23.10 - 24.10
26.10
09.11
20.11
23.11
4.12 - 5.12

Type møte
Oppstart – bli kjent - sportegn
Kart og kompass
Orienteringscraft over skog og hei
Kultur- og speidermøter
Overnattingstur til speiderhytta
Bålmøte
Himmel og kirke
Kretsens dag
Englemøte
Overnatting og speidergudstjeneste

Oppmøtested
Hvalstjern
Hvalstjern
Hvalstjern
Kringen
Kringen
Kringen
Kringen

07.12

Juleavslutning

Hvalstjern

Kringen
Fet kirke

Ta alltid med deg:
Godt humør, speiderskjerf, speiderskjorte om
du har, klær du kan være ute og leke i.
Vi er nesten alltid ute uansett vær.

Ta med / diverse informasjon
Ta med kompass hvis du har - merke
Ta med kompass hvis du har- merke
Mer info kommer
Mer info kommer
Mer info kommer
Merke
Merke. Vi overnatter i kirken fra lørdag til søndag,
2. søndag i advent. Vi deltar i gudstjenesten. Alle
foreldre, søsken, øvrig familie og venner er
velkommen! Mer informasjon kommer.
Ta med nisselue om du har og varme klær.
.

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/

Kontaktinformasjon til lederne:
Hilde H. Straumann, 99286437,
Erlend Elvnes,98634359,
Jo-Inge Nordli, 90989503.

Semestermerket i høst er HIMMEL. Vi skal ta ferdighetsmerkene «Orientering» og «Kirke» Speiderne må være tilstede på møtene
som det står «merke» bak om de skal få tildelt ferdighetsmerket. For å få semestermerke må vi være tilstede 5 av 8 møter.

