
 

Terminliste for 1. Løten speidergruppe 
Beverkolonien  

Høst 2014 
 

Måned Dato Tid Hvor Hva Ansvar 

September 2. 17.30 – 19.00 Hammeren Oppstartsmøte: Bli kjent + blåbærtur. Vi serverer lapper og lager 
blåbærsyltetøy 

Veronica og Johanne 

 16. 17.30 – 19.00 Hammeren Bli kjent i nærområdet / plukke kongler / lek + dugnad for foreldre Johanne og Britt 

 23. 17.30 – 19.00 Hammeren Foreldremøte Veronica, Erland og Tom 

 30. 17.30 – 19.00 Hammeren Kanopadling  + dugnad for foreldre Veronica og Johanne, rovere 

Oktober 7.   Høstferie  

 14. 17.30 – 19.00 Hammeren Refleksløype Johanne 

 28. 17.30 – 19.00 Hammern Bruk av kniv  - ta med forsvarlig kniv om du har Veronica 

November 4. 17.30 – 21.00 www.lotenspeider.no Måneskinnstur for de som vil være med resten av gruppa på tur Alle 

 11. 17.30 – 19.00 Hammeren Førstehjelp Veronica og Johanne 

 25. 18.00 – 20.00 Hammeren Juleverksted sammen med småspeiderne Veronica og Britt 

Desember 2. Egen lapp Ådalsbruk skole Juleavslutning Alle 

 3. 17.30 – 19.00 Hammeren Gruppas årsmøte Veronica og alle 

Januar 2015 13. 17.30 – 19.00 Hammeren Oppstartsmøte Veronica 

 
Mål med beverarbeidet:  

 Oppleve vennskap og tilhørighet  
 Få et positivt forhold til naturen  
 Få et positivt forhold til speiding 

Forutsetninger:  
 Foresatte med; eventuelt samarbeid mellom foreldre til 2-3 barn. 
 Klær etter vær og temperatur da vi er ute hele tiden: 3-lags prinsippet (tynn ull innerst, så et mellomlag med enten fleece/ull og til sist vind/vanntett jakke). 

Det er bedre med for mye klær enn for lite. Ta med liten sekk og husk å merke.  
 Ta med mat og drikke, så sant det ikke står noe annet, og vi spiser kveldsmat sammen rundt bålet.  
 Ta med hode eller lommelykt når det er mørkt ute 
NB; følg med på hjemmesiden til Løten speidergruppe, samt vår facebookgruppe– der kommer nødvendige oppdateringer  www.lotenspeider.no     

http://www.lotenspeider.no/

