Bollnäs scoutkår
Program för Bäverscouter hösten –17
V. 35

V. 37

Öppet Hus på scoutgården3/9 11-14. Berätta för kompisar att de kan
prova på scoutning.
Vi pratar om höstens program och leker. Vi plockar blåbär och äter det
tillsammans med glass !
Vi lagar mat över öppen eld.

V. 38

Vi börjar arbeta mot märket plåstra.

V . 36

V.39

V. 40

Vi paddlar kanot på Stagården, samling vid båtplatsen, Ta med lite fika
och gärna egen flytväst ( finns även att låna ). Föräldrar får gärna följa
med !
Vi arbetar mot märket Skapa. Vi gör en matpåse.

V. 41

Hajk i Mårdbo 13-14/10. Övernattning i vår mysiga stuga! Hajkbricka.
Kårkväll 15/10 18:00

V. 42

Klättring på höghammarhallen, mer information närmare.

V. 43

Märket plåstra

V. 44

Höstlov, ingen aktivitet.

V. 45

Skridskor på en tjärn och det finns is, annars jobba på märket Skapa på
Scoutgården.

V. 46

Märket plåstra

V. 47

Scouternas val.

V. 48

Julskyltningen 1/ 12 mer info kommer.

V. 49

Grötfesten på Dönjegården 10/12. Mer info närmare.

Vi avslutar höstterminen med grötfest på Dönjegården,
föräldrar och syskon välkomna.
Vi bjuder på gröt, skinkmacka och fika efteråt.
Ta med inslagen julklapp om ni vill vara med på
julklappsbyte, värde ca.30 kr. Ta med en liten peng så att ni
kan köpa lotter !

Scoutträffarna är på måndagar eller
torsdagar 17,30- 18,45 om inte annat anges.
Observera att det ibland kan bli två träffar samma vecka, detta för att få så jämn spridning på
träffarna som möjligt.
Använd era skjortor på våra träffar. Om ni inte har skjorta så går det bra att beställa.
Beställ så snart som möjligt. Skjortbeställningslappar får ni av oss.
Viktigt att vi blir informerade om allergier, mediciner mm.
Kom ihåg att utrusta barnen med kläder efter väder.
Se alltid till att ha kläder för utevistelse.
På kårkvällarna är alla välkomna, där diskuteras allt som har med verksamheten att göra, men
ingen scoutaktivitet för barnen.
Det går alldeles utmärkt att hyra scoutgården för t.ex barnkalas, konferenser, övernattningar
mm. Information finns i entrén på scoutgården.
Bollnäs scoutkårs hemsida ; www.bollnasscoutkar.se
Där finns terminsprogrammen och ni kan även läsa mer om scouting och titta på bilder från
scoutaktiviteter och träna på scoutsången!
Om ni känner att ni skulle vilja vara med som ledare så ska ni absolut höra av er!
Man får självklart stanna på scoutträffarna om man vill!
Om ni undrar över något är det bara att höra av sig!

Måndagar : Annica Flygt

070- 3046304

Torsdagar: Mikael Retander 070-2227614
Erik Hedman
079-0731088

