
MØTEPLAN PATRULJE: Lemen VÅR 2020

DATO Type Hvor Tid TEMA Punkt* Ans Andakt Lek Beskjeder Utstyr

15-Jan PM

Østerås kirke

18:00-

19:30 flysportmerket 

øve på fly simulator, kunne 

aviationsbegrep Håkon Min gitar velges på møtet

Husk påmelding 

vinterleir

Uniform og skrivesaker, 

Håkon tar med pc, og 

kontroller

22-Jan

PM

Østerås kirke

18:00-

19:30 flysportmerket

1. Kjenne lover og regler for ferdsel 

på/ved en flyplass (både større og 

mindre). 

2. Tegne et kart eller lage en modell av 

en flyplass og fortelle om ulike områder 

på denne.

3. Fortelle om hvordan ulike værforhold 

påvirker muligheten til luftsport.

4. Forstå begrepene: nose, fuselage, tail, 

main-plane, port and starboard. 

5. Kjenne navn på kontrollområdene på 

et luftfartøy.

6. Lage et glidefly som flyr minst fem 

sekunder, eller lage og fly en 

varmluftsballong eller drage.

7. Lære seg det fonetiske alfabetet og 

grunnleggende hvordan en samtale 

mellom kontrolltårnet og et fly høres ut. Håkon

kristi 

himmelfart velges på møtet

Husk påmelding 

vinterleir

Uniform og skrivesaker, 

Håkon tar med 

pc, og sender

25 - 26.jan

TT

Fossum 

klubbhus 

Speiderhytta

10:30 - 

15:00 se mail

Pakkeliste vinter badetøy

29-Jan

PM

Østerås kirke

18:00-

19:30 knuter

1. Kunne slå åtte forskjellige knuter, og 

forklare når disse brukes 

2. generell knuteøving 

3. knutestafett Håkon i taulaget s.10 velges på møtet

Husk påmelding 

vinterleir

Uniform og skrivesaker, 

Håkon tar med tau

05-Feb
TM

Østerås kirke

18:00-

20:00
Uniform og skrivesaker



12-Feb

PM

Østerås kirke

18:00-

19:30 kodemerket

1. Kunne tre forskjellige kode-systemer 

2. Lage usynlig skrift på tre forskjellige 

måter 

3. Tyde en melding skrevet med en 

hemmelig kode og hemmelig skrift 

4. Snakke sammen om hvorfor vi har 

koder og hvorfor man bruker koder 

5. Skattejakt Håkon

husker du ole 

brum? s 23 velges på møtet gutta på tur s.106

Uniform og skrivesaker

stearin

lighter

sitron

melk

kodehjul

gitterkode

15 - 22.feb
LEIR

Trollheimen

12:00 

14:00
se pakkeliste

26-Feb

PM

Østerås kirke

18:00-

19:30

astronomimerke

t

1. Lage en enkel modell av planetene i 

vårt solsystem 

2. Vise i grove trekk hva en stjerne, 

solsystem og galakse er 

3. Kjenne minst 8 stjernebilder og peke 

ut disse, samt en stjerne og en planet på 

stjernehimmelen 

4. Vite litt om hvorfor årstidene veksler

er du tøff nok? 

s 73 velges på møtet

Uniform, skrivesaker, 

fargeblyanter, Saks, ark 

og lim

28. feb - 1. 

mar

PT

Fossum 

Klubbhus

18:00-

19:30 bålmerket

1. tenne bål med en fyrtstikk

2. lage pagodebål, pyramidebål, 

stjernebål, og nying

3. lag et bål som egner seg til matlaging 

og tilbrede en rett på det

4. vite når det er bålforbud i norge og 

kunne forklare sikkerhet i forbindelse 

med bål

tenne opp bpl på snø

bålprøve se mail

Uniform og skrivesaker, 

se pakkeliste

04-Mar
TM

Østerås kirke

18:00-

20:00
Uniform og skrivesaker

6 -8. mar

Hiort/ 

ungdoms

ting Østerås kirke

18:00-

19:30 se mail

Se pakkeliste

11-Mar

PM

Østerås kirke

18:00-

19:30 morse

generell øving. burde kunne navn, 

skrive enkle setninger. og rundt ti 

bokstaver 

E . I .. S … H …. T -M -- O --- A .- N -. 

R .-. P.--. K -.- B_... Æ .-.- C -.-. Johannes

har du vasket 

føttene. s 98 velges på møtet

Uniform og skrivesaker 

Kodehjul og 

morsealfabet



18-Mar

PM 

ÅRSMØ

TE

Østerås kirke

18:00-

19:30 

19:30-

21:00

Menneskrettigh

etsmerket

1. Diskutere hva menneskerettigheter 

er. 

2. Les FN sine verdenserklæring om 

menneskerettigheter. 

3. Lære om menneskerettighets rådet. 

4. Finne ut hva som skjer når det blir 

brudd på menneskerettigheter i verden. 

5. Leke en lek med tema 

menneskerettigheter. 

6. Velge en organisasjon som jobber 

med menneskerettigheter og gjøre seg 

kjent med organisasjonens arbeid

Håkon og 

johannes tilgivelse, s 78 velges på møtet

Uniform og skrivesaker 

FNs 

menneskerettghetslovgiv

ning

25-Mar

PM

Østerås kirke

18:00-

19:30 øving til årsfest øve inn sketch til årsfest.

Håkon og 

johannes min gitar velges på møtet

Uniform og skrivesaker

27-Mar

ÅRSFES

T

Eiksmarka 

kirke

18:00-

19:30
Uniform og skrivesaker

01-Apr
TM

Østerås kirke

18:00-

20:00
Uniform og skrivesaker

15-Apr

PM

Østerås kirke

18:00-

19:30 st.Georg merket

1. Kunne gjenfortelle legenden om St. 

Georg. 

2. delta i markeringen av st. Georgs 

dagen og finne ut hvorfor vi markerer 

denne. 

3. kunne speiderløftet og valgspråket. 

4. høre eller lese landssjefens st. Georgs 

budskap. Johannes  vitaminer. s 48 velges på møtet

Uniform og skrivesaker

22-Apr

PM

Østerås kirke

18:00-

19:30

øving til 

kretskonk

førstehjelp, morse, knuter, planter, dyr 

OSV.

Håkon og 

johannes

frels meg, 

jesus! s 101 velges på møtet

Uniform og skrivesaker, 

Håkon henter tau og 

førstehjelpsskrin

25 - 26.apr

KRETS

KONK Tveterhytta se mail

Uniform og skrivesaker 

pakkeliste sommer

29-Apr

PM

Østerås kirke

18:00-

19:30 førstehjelp

kunne sette trykkbandasjer, 

støttebandasjer og  utføre riktig HLR Håkon jesus dør. s 34 velges på møtet

Uniform og skrivesaker, 

Håkon henter annie 

dukke, og førstehjelps 

skrin

06-May
TM

Fossum 

Klubbhus

18:00-

20:00

Uniform, skrivesaker, 

kompass

9 - 10.mai

PT
Fossum 

klubbhus   12:30

Dyremerket og 

diverse punkter

finn punkter du mangler til 

bronsegraden. dyremerket: lage en post 

for dyretitting og bruk denne minst to 

timer på en tur. Håkon se mail

se pakkeliste



13-May

PM 

med ulv

fossum 

klubbhus

18:00-

19:30 orientering

1. Kunne orientere kartet ved hjelp av 

kompass, via terrenget og solen. 

2. Finne og vise at de har forståelse for 

hva målestokken, ekvidanse og 

høydekurver betyr på et kart. 

3. Ta ut en kompasskurs til en post og 

finne denne. 

4. Kjenne minst 15 forskjellige 

karttegn. 

5. Delta i o-løp i speidergruppa som 

vandrer. 

6. Bruke GPS på tur. 

7. Lage kart over et lokalt område 

basert på observasjon, egne målinger 

og/eller flyfoto.

Johannes og 

Elias fotball. s 20 velges på møtet

Uniform og skrivesaker, 

kompass, kart GPS

17-May

FLAGG

HEIS

Eiksmarka 

skole 07:45
Uniform og skrivesaker

20-May

PM med 

ulv Østerås kirke

18:00-

19:30

kosemøte med 

ulv Håkon og Elias min gitar velges på møtet
Uniform og skrivesaker

30 - 31.mai

PT med 

ulv

Fossum 

klubbhus 12:30 kosetur med ulv Håkon og Elias se mail
se pakkeliste

03-Jun
TM

Fossum 

klubbhus

17:30-

20:00
Uniform og skrivesaker

27.jun-4.jul LEIR Kragenäs se mail Se pakkeliste

Alltid ha perfekt uniform, alltid møte opp til riktig tid, komme til NM, og ha det gøy!!

peff: Håkon, 46882244

ass:Johannes, 90593917

Lemens mål:


