Spårarscout VT 2019
Måndagar kl. 18.15 – 19.30
21/1 Terminsstart

22/4 kl. 08.00 Påskvandring

vi kickar igång med lekar

(till okänt mål) För alla som vill, vi

28/1 Film

samlas utanför kyrkan mer info

4/2 Se upp i backen!

kommer!

Vi samlas vid kyrkan & går till

29/4 Vi bygger (inte en ark ;)

Lillakulla. Barnen tar med sig valfri

Men något bra för oss! + PM

“farkost” och hjälm (ej snowracer),

Tisdag 30/4 Valborgsmässoafton

vi grillar korv och dricker varm

Vi firar den vid Linnarbäcken mer

choklad

info kommer

11/2 Inga scouter! (Ni har sportlov)

6/5 Vi bygger (men fortfarande inte

18/2 Blåljus!

någon ark ;) +PM

25/2 Mörkerspårning

13/5 Vi bygger (det sista på vårt

4/3 Rätt knop på rätt ställe!

projekt och lämnar vidare till nästa

11/3 Skaka träd + PM

scoutgrupp)

18/3 Inga scouter

20/5 Ut i skogen

(Vi har ledarutbildning)

27/5 Avslutning

25/3 1 X 2 + Mumsfillibabba

och invigning av vårt byggprojekt

1/4 Femkamp

Det hålls på Skomakarebygget,

8/4 Påskdrama

mer info kommer

15/4 Inga scouter (Ni har påsklov)
6-9/6 Läger i Anneberg, mer info
kommer

Välkomna!

Vänd →

Info

Våra patruller

Ledare

Bävern

Svante Björn, Cecilia Nykvist

Ekorren

Anne-Christin Carlsson, Rebecka Abrahamsson

Svalan

Maria Ottosson, Therese Hammargren

Klädsel
Vi vill gärna att barnen bär sin scarf!
Det är bra om barnen alltid är klädda för att vara ute, då vi kan behöva
ändra i programmet.
När vi eldar kan kläderna lukta rök, använd gärna oömma kläder.

Pengar
Ta gärna med en slant till vår insamling! Det går till olika projekt inom
Erikshjälpen.
Det finns ett café att fika i före eller efter scouterna, det kostar 5:- för barn
och 10:- för vuxna.
Vi på scouterna tar gärna emot er pant (även utländsk), den kommer att
användas inom vår verksamhet!
Medlemsavgiften är 200:- (familj 500:-). Detta betalas in på BG 6879712 eller

Swish 123 288 7305

Övriga funderingar?
Kontakta gärna: Maria Ottosson 070-5516423 Besök gärna vår hemsida:
www.equmeniakyrkanvaggeryd.se

