
Kopi av Terminliste vår 2017(1)

Gruppeleder Louise Carole Gulbrandsen 67 90 12 59 93 04 77 79
Flokk / Tropp Leder
Gruppeassistent Thomas Christopher Gulbrandsen 67 90 12 59
Kasserer Jan Knoph Gulbrandsen 67 90 12 59 91 51 30 68

Uke Dato mandag Tid Aktivitet Sted Ansvarlig leder

2 9. januar 2017
18.00 -
19.30 Foreldremøte Fjellhamar SFO Louise & Jan

3 16. januar 2017
18.00 -
19.30 Utemøte Louise og Thomas

4 23. januar 2017
18.00 -
19.30 Ikke møte

5 30. januar 2017
18.00 -
19.30 Skøytemøte Cathrine og 

Thomas

6 6. februar 2017
18.00 -
19.30 Ikke møte

7 13. februar 2017
18.00 -
19.30 Skimøte Louise og Thomas

8 20. februar 2017 Ikke møte: Vinterferie

9 27. februar 2017
18.00 -
19.30

Møte dersom noen foreldre kan 
stille opp.

10 6. mars 2017
18.00 -
19.30 Ikke møte

11 13. mars 2017
18.00 -
19.30 Utemøte med pølser Jan, Louise, Thomas

12 20. mars 2017
18.00 -
19.30

ÅRSMØTE /Foreldremøte: Alle 
foreldre invitert  (Ikke 
speidermøte)

Alle foreldre

13 27. mars 2017
18.00 -
19.30

Utemøte  forberedelse til 
speider aksjon.

14 3. april 2017 Speideraksjonen Louise & Jan + flere…

15 10. april 2017 Ikke møte:  Påske

16 17. april 2017 Ikke møte:  Påske

17 24. april 2017
18.00 -
19.30

St.Georgs dagen,  vi er sammen 
med andre speider i Lørenskog 
mer info senere.

Lørenskog 
speiderråd

18 1. mai 2017 Ikke møte: 1. mai

19 8. mai 2017
Opptagelse av evt. nye 
speidere.  Forberede til 17-mai

20
NB Onsdag 
17.Mai 2017

Oppmøte 
7.00  
Avmasj kl. 
07.15  
ankommer 
Flaggfjellet 

rett før 
08:00.

 Tradisjonen tro deltar Fjellhamar 
speidere i toget fra Dovresenteret til 
Flaggfjellet (Fjellhamar gård) 17. mai 
om morgenen.  (Se for øvrig 17. mai 
programmet som blir delt ut på 
skolene)

Speidere møte på 
Dovresenteret kl 
07.00 for oppstilling i 
prosesjon.                                         
Flaggheisere møter 
direkte på 
flaggfjellet 07.00 .

Alle leder og 
foreldre

21 22. mai 2017
18.00 -
19.30

22 29. mai 2017
18.00 -
19.30

23 5. juni 2017 Ikke møte: Pinse

24 12. juni 2017
18.00 -
19.30

25 19. juni 2017
18.00 -
19.30 Sommeravslutning Ute Alle

Pinsetur????

Hele familien er velkommen til å delta på Flaggfjellet!
Husk korrekt speiderantrekk: Speiderskjorte/skjerf, for de som har, ellers speidergenser.  
Så sant været tillater det, har vi helst ikke plagg utenpå speiderskjorta. Ta heller 
trøye/superundertøy under.
Det er ønskelig og korrekt med ensfarget marineblå/mørk bukse og blå/mørke sko til 
drakten. 

Louise og Jan ikke tilgjengelig.  Thomas er tilgjengelig.  Hvem tar møte med ham?

Louise, Jan  og Thomas ikke tilgjengelig.

http://fjellhamar.speidergruppe.org                                                                  
fjellhamarspeidergruppe@hotmail.no                                                         
FaceBook - Fjellhamarspeidergruppe.

Fjellhamar speidergruppe er foreldredrevet, det betyr at alle de voksne som er engasjert i speidergruppa er foreldre til speidene.  Vi foreldre er med fordi ungene våre har lyst, og fordi speiding gir dem en hel 
del gjennom aktiviteter i skog og mark og kunnskap om samfunnet rundt dem.  Vi er avhengig av at vi som foreldre stiller som ledere og alle må stille opp på minst et møte i året for å ivareta sikkerheten og 
utførelse av møtene.  Kanskje du har i tillegg noe du kan lære bort?  Er du god på førstehjelp, sykkel, å lage kort, å svømme, gå på ski, sport, å synge, å spille, lager ting, finne ting i naturen osv så kan du leder 
en speider kveld!  Vi ønsker oss også noen som kan ta på seg oppgaven som enhetsleder.  Enhetsleder tar ansvaret for opprop, og  setter i gang speidergruppen med dagens aktivitet, sammen med de 
foreldrene som er med på dagens speidermøte.  Foreldrene som vil tar på seg lederrollen får gratis kurs.

Innemøte er på Grønnlia Velhus i Steinbekkveien eller 
på Fjellhamar SFO ved stabburet.   Ta med sekk med 
skriversaker og speiderlogbok og drikke.  Husk 
speiderskjorte/genser og skjerf. En voksen skal følge 
speideren inn og se til at en leder tar imot.

Utemøte er i skogen, vi  har oppmøte ved trafoboksen innerst i 
Steinbekkveien senest kl. 18.00 hvis ikke annet er angitt. Er speider 
forsinket skal en voksen følge speideren inn i skogen og se til at en leder 
tar imort.  Ta med sekk med skriversaker, speiderloggbok,  kniv, 
lomme/hodelykt, sitteunderlag, drikke.  Om vinteren: ta med en vedkubbe 
til bålet.  Husk gode sko og klær etter forholdene!  Speiderene må hentes 
ved trafoboksen 19:30.  NB Parkering forbudt på plassen men henting er 
OK.

Mål / Opplysninger

Tur:  Fint om noen foreldre vil arrangere noen turer i løpet av semestret.  
Vi anbefalle at de alle minste har med et foreldre på den alle første tur. 

Terminliste våren 2017

Louise og Jan ikke tilgjengelig

http://fjellhamar.speidergruppe.org
mailto:fjellhamarspeidergruppe@hotmail.no

