
MØTEPLAN PATRULJE: ISBJØRN Høst 2021

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

08.sep PM Østerås 

kirke

18:00-

19:30

Knivmerket Obligatoriske krav:

- Kunne knivreglene og vite hvordan man 

bruker en kniv på en forsvarlig måte.

- Kunne demonstere foresvarlig bruk og 

vedlikehold av kniv. 

- Vite hva man skal gjøre dersom man selv 

eller noen andre kutter seg på en kniv, og 

kunne praktisere dette. 

- Lage en nyttegjenstand med kniv.

Valgfrie krav: 

- Slipe kniven din. 

- Gjøre en risikovurdering av knivbruk på 

møte eller tur. 

Gunde 

og Sigrid

Sigrid leser: 

"Soldatene 

spotter Jesus" 

side 31

Liva er 

lekskjef

Alle: uniform, 

skrivesaker og KNIV

Gunde og Sigrid: 

Slipeutstyr



15.sep PM Songsvann 18:00-

19:30

Orienteringsmerk

et

Obligatoriske krav:

- Kunne orientere kartet ved hjelp av 

kompass, via terrenget og solen. 

- Finne og vise at de har forståelse for hva 

målestokken, ekvidistanse og høydekurver 

betyr på et kart.

- Ta ut en kompasskurs til en post, og finne 

denne.

- Kjenne minst 15 ulike karttegn.

- Delta på o-løp som Gunde har planlagt. 

Gunde 

og Sigrid

Gunde leser:

"Dåps og 

misjonsbefalingen

" side 47

Liva er 

lekskjef

Husk 

foreldremøte

Alle: uniform og 

skrivesaker 

ALLE: Kompass 

Gunde: kart 

17-

19.sep

PT Skogen 17:30-

13:00

TRÅKK Vi skal gjøre ferdig orienteringsmerket fra 

forrige møte. 

Valgfrie krav:

- Delta på en dagstur eller overnattingstur 

med eget kart, og vise god forståelse for 

hvor man befinner seg på kartet underveis 

på turen. 

- Bruke GPS på tur. 

Gjøre det valgfrie kravet på 

Leirbålsleder møtet: Sett i stand en 

leirbålsplass og ta ansvaret for 

gjennomføringen av et lite leirbål, også 

opprydning etterpå.

Gunde 

og Sigrid

Mer info på 

mail

Alle: uniform og 

skrivesaker 



22.sep PM Østerås 

kirke

18:00-

19:30

Leirbålsleder Obligatoriske krav:

- Kunne utenat minst fem speidersanger.

Lær i tilegg minst fire nye speidersanger 

eller leirbålssanger.

- Lag minst ett leirbålsrop. Lær det videre 

til andre speidere.

- Innøve minst tre leirbålsleiker eller 

leirbålskonkuranser. 

- Legge opp og gjennomføre et 

leirbålsprogram for patrulje eller tropp.

- Diskuter god leirbålsskikk (eks. brenning 

av søppel, respekt for bålet o.l.). 

Gunde 

og Sigrid

Liva leser.

"Jesus tar imot 

barna" side 51

Liva er 

lekskjef

Husk å spør 

om svipenn

Alle: uniform og 

skrivesaker 

Gunde og Sigrid: 

leirbålshefte

26.sep Gudstj Østerås 

kirke

10:30-

12:30

Gudstjeneste 

Høsttakkefest

Familiegudstj

eneste, ta 

gjerne med 

foreldre og 

søsken

Alle: uniform og 

skrivesaker

29.sep PM Østerås 

kirke

18:00-

19:30

Svipenn Vi skal lage patruljeplakat. Vi starter med 

idemyldring. Alle skal komme med minst 

et forslag hver til hvordan vi skal 

samarbeide om å lage en patruljeplakat.

Denne plakaten skal henges opp på 

speiderhytta.  

Liva og 

Amalie

Amalie leser:

"Jesus hos 

Martha og Maria" 

side 67

Liva er 

lekskjef

Alle: uniform og 

skrivesaker 

Liva og Amalie: 

Svipenn, treplate, 

ark og tusjer

13.okt TM Østerås 

kirke

1800-

20:00

Alle: uniform og 

skrivesaker



20.okt PM Østerås 

kirke

18:00-

19:30

Planlegge turen 

neste helg

Vi skal planlegge patruljeoppgaven som 

skal utføres førstkommende helg. Hva skal 

vi gjøre? Hvordan skal dette gjennomføres? 

Hvilken av kjerneverdiene skal vi velge? 

Gunde 

og Sigrid

Frida leser:

"Sennepsfrøet" 

side 83

Liva er 

lekskjef

Alle: uniform og 

skrivesaker 

23- 

24.okt

PT Burudvann 11:30-

13:00

Patruljeoppgaven Vi skal gjennomføre patruljeoppgaven som 

vi planla på onsdag. 

Gunde 

og Sigrid

Mer info på 

mail

27.okt PM Østerås 

kirke

18:00-

19:30

Naturkjennskap Repetere:

- Fugler: Svarthvitfuglesnapper, svarspett, 

svarttrost, blåmeis, bokfink, flaggspett, 

granmeis, kjøttmeis, løvsanger, rødsturpe.

- Trær: Furu, gran, osp, ask, eik, lønn. + 

bladene og konglene til de forkjellige 

tretypene.

- Bæsj og fotspor til dyr: Hare, elg, hjort, 

rev, grevling.

Til slutt skal vi ha en kahoot, så HUSK 

MOBILTELEFON

Gunde 

og Sigrid

Sigrid leser:

"Elsk deres 

fiender" side 91

Liva er 

lekskjef

Alle: uniform og 

skrivesaker og 

telefon

Sigrid: mac, fuglebok

Gunde: bilder av 

fotsporene til hare, 

elg, hjort, rev og 

grevling.

03.nov TM Østerås 

kirke

18:00-

20:00

Alle: uniform og 

skrivesaker

06-

07.nov

TT Speiderhytta Mer info på 

mail

Alle: uniform og 

skrivesaker 

Pakkeliste kommer



10.nov PM Østerås 

kirke

18:00-

19:30

Stafetter Vi skal ha mange forskjellige stafetter. 

Hensikten med dette er å ha det gøy og 

forhåpentligvis lære noe nytt! 

Stafetter:  

- Putestafett: den går ut på at alle har en 

pute hver som de skal kaste bakover under 

beina sine, men puten skal lande forran 

dem. 

- Kodestafett: det skal ligge mange koder 

rundt om i kirken som alle skal lede til 

neste kode, som til slutt skal lede til mål.

- Potetløp: alle skal ha en potet hver som 

skal balanseres på en skje, første man til 

mål uten at poteten faller av. Hvis du. 

mister poteten må du starte helt fra starten. 

- Sekkeløp: alle har en søppelsekk hver 

som de skal stå oppi også er det første man 

til mål, forbi alle hindringene. 

- Mimelek: to personer på hvert lag. En på 

laget får et ord av meg som de skal mime 

for den andre personen. Første laget som 

klarer å mime alle de fem ordene vinner! 

Gunde 

og Sigrid

Gunde leser:

"Flisen og 

bjelken" side 99 

Liva er 

lekskjef

Alle: uniform og 

skrivesaker 

Putestafett: fire puter 

Potetløp: fire poteter, 

fire skjeer 

Sekkeløp: fire 

søppelsekker 

13.nov Østerås 

kirke

Novembermarked Alle: uniform og 

skrivesaker

17.nov PM GLOBAL? 18:00-

19:30

Liva leser:

"Treet og 

fruktene" side 103

Alle: uniform og 

skrivesaker



24.nov PM Østerås 

kirke

18:00-

19:31

Julemøte i 

november

Dette er det siste patruljemøte vårt i høst, 

så da tenker vi å har et kosemøte der vi 

lager juleopynt og hører på julesanger. 

Julepynt: 

Nisselue: 1. Finn en ring og det garnet du 

vil bruke.

2. Brett tråden på midten og tre den rundt 

ringen.

3. Stram hver tråd, slik at man får små 

knuter langs kanten. 

4. Fortsett slik hele veien rundt.

6. ...knyter du en tråd rundt toppen, og 

klipper dusken jevn. 

Julestjerne: Liva viser hvordan de lages 

Papirjuletrær: Liva viser hvordan de lages

Gunde 

og Sigrid

Amalie leser:

"Huset bygd på 

fjell" side 107

Mer info på 

mail

Alle: uniform og 

skrivesaker

Nisselue: dorull, 

saks, rødt garn

Papirjuletre: grønt 

ark, saks 

Julestjerne: ark i 

forskjellige farger, 

saks, limstift 

Gunde: høytaler

01.des TM Østerås 

kirke

18:00-

20:00

Juleverksted

03-

05.des

PT Speiderhytta 17:30-

13:00

Juletur Vi skal bake pepperkaker, høre på 

julemusikk, pynte juletre og kose oss 

masse! 

Gunde 

og Sigrid

Mer info på 

mail

08.des TM Østerås 

kirke

18:00-

20:00

Grøtfest Alle: uniform og 

skrivesaker

12.des Gudstj Østerås 

kirke

10:30-

12:00

Gudstjeneste 

Julegudstjeneste

Vi synger julen inn Familiegudstj

eneste, ta 

gjerne med 

foreldre og 

søsken

Alle: uniform og 

skrivesaker



Kontaktinformasjon: 

Sigrid Vestgarden (peff)
Mobil: 48234544

Gunde Tumelionis (ass) 
Mobil: 95181534

Mål:  

Liva og amalie: Bli ferdig med bronsegraden (manger bare patruljeoppgaven) og komme godt i gang med 
sølvgraden. 

Liva og Amalie skal ta følgende punkter på sølvgraden: 

Vært med i planlegging og gjennomføring av en scouts own med patruljen 

Vært med å lage og gjennomføre en andakt, lysspor eller liknende 

Deltatt på minst 2 gudstjenester etter endt Bronsegrad og hatt 2 ulike oppgaver. 

Gjennomføre en overnattingstur utendørs sammen med andre speidere over to netter 

Ledet en aktivitet eller instruksjon for oppdagerflokken, stifinnertroppen eller vandrertroppen 

Ta orienteringsmerket og knivmerket

Gunde, Frida og Sigrid: Bli ferdig med sølvgraden (mangler bare patruljeoppgaven, Frida mangler også å 
delta på minst 2 gudstjenester etter endt Bronsegrad og hatt 2 ulike oppgaver.) og begynne på gullgraden. 

Gunde, Sigrid og Frida skal ta følgende punkter på gullgraden: 

Planlegge og lede en patruljetur 

Planlegge og lede patruljens gjennomføring av 2 merker 

Deltatt på minst 3 gudstjenester etter endt sølvgrad 


