
 

Terminliste for 1. Løten speidergruppe 

Flokken, våren 2017  
 

Måned Dato Tid Hvor Hva  
Januar 10 18.00-19.30 Hammeren Oppstartmøte  

 17 18.00-19.30 Hammeren Rundløype  

 24 18.00-19.30 Hammeren Skattejakt  

 31 lotenspeider.no Pruterud Minitur til Pruterud for alle  Ta med akebrett 

Februar 7 18.00-19.30 Hammeren Flaskehoppbakke  

 14 18.00-19.30 Hammeren Lage fuglemat og fôringsplass til fuglene  

 21   VINTERFERIE  

 28 lotenspeider.no  Mosjømarka Skitur med hodelykt  

Mars 7. 18.00-19.30 Hammeren  Fordypningsmerke: Iaktaker   

 14. 18.00-19.30 Hammeren Mat på bål  Vi lager kveldsmat  

 21. 18.00-19.30 Hammeren Henge opp fulgekasser  

 28 18.00-19.30 Hammeren Førstehjelp  

April 1.-2 lotenspeider.no Nordhue Vintertur  

 4 18.00-19.30 Hammeren Knuter, tau og livline  

 11   PÅSKEFERIE  

 18 18.00-19.30 Hammeren Fordypningsmerke: Natur  

 25 18.00-19.30 Hammeren Kart og kompass Dugnad for foreldre! 

Mai 2. 18.00-19.30 Hammeren Øving til kampen om Kahs skinn på kretsens dag Dugnad for foreldre! 

 7 lotenspeider.no  Kretsens dag  

 9 18.00-19.30 Hammeren Kano Dugnad for foreldre! 

 16 18.00-19.30 Hammeren Pionering – vi bygger med tau og stokker  

 17 Lotenspeider.no Løten kirke 17.mai tog fra kirka  

 23 18.00-19.30 Hammeren Fordypningsmerke Natur  

 30 18.00-19.30 Hammeren Sommeravslutning For hele familien  

Juni 2.-4. Lotenspeider.no  Småspeiderleir  

September 6 18.00-19.30 Hammeren Oppstart   



 

 

 

 
 

 Vi spiser kveldsmat sammen rundt bålet. Ta med mat og drikke, så sant det ikke står noe annet på terminlista.  

 

 På møtene må alle ha på seg: Speiderskjerf, klær og sko etter været, sekk med skrivesaker, kopp, kniv, ekstra votter (om vinteren), 

sitteplate og hodelykt.  Husk og sette navn på tingene dine.  

 

 Vi tar sikte på å ta noen fordypningsmerker i vår. For å få et merke må du delta på møtet som har dette som tema.  

 

 Følg med på hjemmesida vår www.lotenspeider.no for turlapper og eventuelle endringer. Vi har også egen facebookside: 1.Løten 

speidergruppe 

 

Ledere for flokken er: Flokkleder Solvei Cottis Hoff(97098805) 

    Flokkassistenter; Ola Johan Rogstad (91127566), Kristin Kjøs (47465748)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Speiderbønn 
Kjære far i høye himmel 

hør mitt hjertes stille bønn: 
Hvor jeg er i verdens vrimmel, 

la meg ferdes som din sønn. 
La meg leve deg til ære, 

hedre Norge, far og mor, 
andre folk til nytte være, 
lyde speiderlovens ord. 

 
Speidere over hele verden synger speiderbønnen. 

Dette er en fin måte å avlsutte møtene på. 

Visjon for 1.Løten 
Vi ønsker at våre speidere skal 
være glad i og ta vare på, bruke 
og kunne klare seg i 
naturen.  De skal tilegne seg 
praktiske ferdigheter.  De skal 
ta vare på og være snille mot 
hverandre. 


