
Familjescouterna i Kvicksund 
Kottar & Bäver 

Kvicksunds scoutkår 
 

 

 

Program för Familjescouter i Kvicksund Hösten 2020, jämna Söndagar kl 10:00 – 12:00 

 

Vecka Datum Månad Vad Var 

36 6 Sep Lära Känna Ladan 
38 20 Klättra vid borgen + Spårare Fornborgen 

40 4 Okt Trampen Rajden 
42 18 Höst i skogen Ladan 

44 1 Nov Utemat på Höstlovet Ladan 

46 15 Pannlampa o Reflexjakt Ladan 
48 29 Adventpyssel Gympasalen 

 

Familjescouterna samlas med förälder vid Ladan och sen går vi vidare till eldplatsen. Där gör vi upp en eld och lär 

känna Parum & Magna som bor i familjescoutskogen. Efter vi har lärt känna dem och provat på dagens tema 

avrundar vi med medhavd fikakorg & Grillning.      

Varmt Välkomna önskar Elin & Linda  

 

 

Ladan 
Vi träffas vid den Röda Ladan som ligger i början på 
Väsbyvägen och sen går vi vidare till samlingsplatsen i 
skogen, ca 400m. Se kryss 
 

 
 

Fornborgen 
Vi parkerar vid vägen och går gemensamt upp till 
Vindskyddet som ligger nära Fornborgen i Tumbo. Det 
går att köra lite längre fram om bommen är upplåst, 
till Smedby 1. Vindskyddet ligger vid krysset. 
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Familjescouter kan bära en liten ryggsäck med egen vattenflaska och regnkläder och vantar och kläder efter väder. 

Föräldrar; ta med extra ombyte efter väderlek, ta med egen korv o dricka etc. som ni tycker om!  

Ta med en extra vattenflaska som barnen efter mötet får släcka elden med. 

Trampen kommer det inbjudan senare. En gemensam träff med andra scouter på Rajden, utanför Ärla, Sågarsveden. 

 

Alla vuxna och syskon är varmt välkomna att deltaga.  

Kläder efter väder, tänk på att vi kommer vara utomhus i 2 timmar så skicka med färgglada vantar o mössor. 

Alla barn och vuxna som har betalat sin medlemsavgift är försäkrade genom Scouterna. Prova på får man göra 3ggr. 

Gå gärna in på Facebook och sök upp ”Familjescouter Kottar, Bäverscouter och Spårare i Kvicksunds scoutkår”. 

 

Terminens priser:  200kr/termin/Familjescout + en förälder 

  700kr/termin/Familj 

 

Ledare: Elin Träff mob: 070-910 92 68   email: elin_traff@yahoo.se 

 Linda Andersson mob: 076-861 91 84  email: lindaandersson1977@gmail.com 

  

 
 
 
Barn som går klass 2-3 är Spårare, träffas Onsdagar kl 18:00 Pottskär/TGV beroende på väder.  
Ledare är Cilla Hallefelt  cilla@hallefelt.se  0731-40 39 13  & ordf. Michaela Bodin 070-565 27 37 
 

 


