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Datum

Aktivitet

Information

Söndag
21/1
Tisdag
23/1
Tisdag
30/1
Tisdag
6/2
Tisdag
13/2
Tisdag
20/2
Tisdag
27/2

Öppethus på scoutgården 11-14
För gamla som nya scouter
Uppstart, vi går igenom och planerar
vårens program mm.
Vi jobbar mot märket Filma, kraven
för att få märket finns på sid 2
Film

Scoutgården

Film

Scoutgården

Klättervägg Höghammarhallen.
Tid mm, kommer närmare
Vi tittar på filmen vi skapat och
utvärderar. Äter något till
Sportlov
Hajk mer info kommer

Höghammarhallen

Vi lagar mat ute

Scoutgården

Vi har aktiviteter ute

Scoutgården

Påsklov
Badhuset, träffas där 19.00

Simhallen

Bakar och tränar på triangia

Scoutgården

St.georgsfirande
Hajk i Locksjö kojan

Scoutgården
Locksjön

Vi grillar korv vid Bolletjärn

Bolletjärn

Femkamp

Ora

Hajk i Mårdbo

Mårdbo

Avslutning

Scoutgården

Fre-sön
16-18/3
Tisdag
20/3
Tisdag
27/3
Tisdag
10/4
Tisdag
17/4
Måndag 24/4
Lör-sön
5-6/5
Tisdag
8/5
Söndag
20/5
Fre-Lör
25-26/5
Söndag
27/5

Scoutgården
Scoutgården
Scoutgården

Scoutgården

Ledare: Ove Nyström 070-2151171, Bengt Tegnér 070-2849962
Rolf Olsson: 070-2020925 Ingrid Lans 070-2240473
Vi jobbar mot märket Filma, krav: För att få intressemärket Filma ska du vara
delaktig i att skapa en film. I det ingår att skriva manus, förbereda miljö och
rekvisita, öva in repliker, repetera och agera och filma. Antingen är du
engagerad i alla dessa saker eller så fördjupar du dig i någon av dem, t.ex. att
du skriver manus och regisserar dina kamrater eller att du ansvarar för filmning
och lär dig mer om det. Filmen ska vara runt fem minuter lång och spelas in i
olika miljöer (t.ex. både utomhus och inomhus). När filmen är färdig ska den
visas för andra och du ska tillsammans med de andra som var med och gjorde
den utvärdera ert arbete.
Våra träffar är Tisdagar 19.15-20.45 om inget annat anges.
Scoutskjortan skall användas på våra träffar, har man ingen får man beställa
genom oss.
Vill man som förälder vara med på våra aktiviteter går det naturligtvis bra.
Under våra kårkvällar brukar vi ledare träffas. Det vore roligt om även ni
föräldrar kan vara med på våra kårkvällar. 11/2 18.00 och 15/4 18.00
Kårstämma 18/3 18.00
Terminsavgiften är 375 kronor (max 650/ familj om man har syskon) och
betalas via postgiro till Svenska Scoutförbundet, avi kommerI och med detta är
man kollektivt försäkrad, betala därför snarast möjligt!
Det är viktigt att vi blir informerad om allergier, mediciner osv.
Kom ihåg att utrusta barnen med rätt kläder efter aktivitet och väder!
Det går alldeles utmärkt att hyra scoutgården för t. ex barnkalas, konferenser,
övernattningar m.m.
Om ni känner att ni skulle vilja vara med som ledare i scouterna tveka inte att
höra av er!
Mårdbo Är vår hajkstuga som vi försöker nyttja så mycket som möjligt. Det är
en timrad flottarstuga utan el och med utedass, vackert belägen vid
Mårdnästjärn i Segersta.

