
 

     Terminliste for 1. Løten speidergruppe 

Beverkolonien Høst 2020 
Måned Dato Tid Hva Ta med/Notater 

September 1. 18.00 – 19.30 Oppstartsmøte, bli kjent. Info til foreldre.  Kniv (om du har) 

12. 11.00-19.30 Jubileumstur på Hammeren. Beverne kan være med 

hele dagen (ingen foreldre).  

Se www.lotenspeider.no 

Påmelding innen 12. september 

15. 17.30-19.30 Kano, muligheter for bading Badetøy 

29 1730-1900 Førstehjelp  

Oktober 6 Høstferie   

13. 17.30- 19.00 Smakemøte 

 

 

27. 17.30 – 19.30 Primitiv mat 

Grønnsakssuppe og Appelsinsjokolade 

Vi serverer kveldsmat.  

Ta med tallerken, skje, kniv (om du har)  

November 3 18.00-20.00 Måneskinnstur for hele gruppa Foreldre må være med sitt barn 

Info og sted se www.lotenspeider.no 

10. 17.30 – 19.00 Stjernetegn  

24. 17.30 – 19.00 Hinderløype, Påkledning vinter  

Desember 1. 18.00 – 20.00 Juleavslutning Foreldre har ansvar for sitt barn.  

Januar 12. 17.30-19.00 Oppstart vår 2021 Alle 
 
Viktig informasjon 

● Foreldre blir værende på Hammeren til deres barn er ropt opp. 

● Vi avslutter speidermøtet med kveldsmat sammen rundt bålet. Ta med mat og drikke. Etter maten tar vi speiderbønn. Barna blir til 
speiderbønnen er ferdig og det er sagt takk for i dag.  

● På møtene må alle ha på seg: Speiderskjerf, klær og sko etter været (vi er ute hvert møte: tynn ull innerst, så et mellomlag med enten 
fleece/ull og til sist vind/vanntett jakke), sekk med kopp, kniv (om du har), ekstra votter (om vinteren), sitteplate og hodelykt/lommelykt. 

● Minner også om at alle foreldre er en del av foreldrelaget. Her arrangeres blant annet dugnader- Møt opp! Vi har bingovakter som vår 
viktigste dugnad- følg med på lista for din tur! 

● Innmelding av speideren skjer via løtenspeider.no eller QR-kode:  

● Følg med på hjemmesiden til Løten speidergruppe www.lotenspeider.no , samt vår facebookgruppe– 1.Løten Speidergruppe. Der kommer det 
nødvendige oppdateringer   

● Ledere for Beverne: Ingrid Holøyen Skjærbakken (90 17 14 52), Solvei Cottis Hoff (97 09 88 05), Helge Nedreberg (91 18 42 27) 
 
 

http://www.lotenspeider.no/
http://www.lotenspeider.no/


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


