
                        

Sandareds scoutkår          
Spåraprogram våren 2020                     Obs ! Föräldrar är välkomna att vara med,                                          
Tid måndagar 18.00-19.30 (om inget annat anges )      spec. de kvällar med ett scoutmärke framför.                                                                               

Plats: Scoutgården Promenaden 6 Sandared                                        

13 Jan          Detektiver i scoutstugan (inne)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
20 Jan         Deckarscouter går på tårtspår  (inne)                                                                                                                    
27 Jan        Deckar-kit fixas  (inne)                                                                                                             
3 Feb           Deckare på pulka (På Nymans ängar om vädret är med oss)  Obs! Hjälm oblig.                                                                                                                                      

10 feb          Deckarna har sportlov (och vi andra med)          Reflexväst på !  Slut ca 20.00.                                                                                    
17 Feb          Deckarna klär ut sig  (inne)                                                                                    
24 Feb          Kan en deckare sy ? (inne)                                                                                               
2 Mars            Deckarscouter med skinn i påsen  (inne)                                                                                      

9 Mars          Deckarna tar ledigt ( studiedag-lovdag)                                                                                           
16 Mars        Deckarnas sinnen  (inne)                                                                                           
23 Mars       Deckarna visar sina matkonster (inne)                                                                                          

30 Mars       Deckarna förbereder sig inför påsken (inne)                                                                                             
6 April         Deckarbyrån är stängd (Påsklov)                                                                                                  
13 April        Deckarna har stängt nu också ( påsklov)                                                                                                          

20 April       Deckarna packar säcken (Inne eller ute)                                                                                                       
25 April       S:t Georgs firande kl. 11.00 ( Hela Kåren ) (Obs lördag!)                                                                                                                                                                                                                                   
27 April       Deckarna går på skräpjakt (ute)                                                                                       
4 Maj          Deckarna pysslar om sina skador bl.a. (inne och ute)                                                                                                                                                                          

11 Maj        Deckarna går på promenad och spanar efter ledtrådar (ute) ( Slut vid 20 kanske)                                                                                                                                          
18 Maj         Deckarna har det snärjigt (Ute)                                                                                                                                                    
25 Maj         Deckarna klurar och går till skogs  (Vi går till Mölnesjö. Slut ca 20.00 )                                                                                               
30-31 Maj    Deckarna åker på hajk ( Kårhajk - Mer info kommer senare)                                              

                                      Programmet är preliminärt-ändringar kan förekomma ! 

                                                                                                                                                                                                                                                                
Tänk på att alltid ha tåliga och varma kläder ! Vi är ute så ofta som möjligt! 

Välkomna !             Ledarna för spårarna                                                                      
                       Mia Hansson     070-525 84 18            

                                  Sarah Smedman 070-490 58 90 

  http://sandared.scout.se                          www.vastgotascout.se                                
Sandareds scoutkår finns också på facebook 

Sommarläger !              
Kåren har anmält sitt 
intresse till 
Regionslägret Stim 
2020, i Kragenäs. Mer 
info kommer senare.  
Lägret är vecka 31. För 
spårare då 29-31 juli. 

http://sandared.scout.se
http://www.vastgotascout.se

