
Program för Upptäckarna    

Hösten 2019 

                                      Onsdagar kl. 18.00-19.30 

Vecka Datum Aktivitet  

36 4/9 Gå igenom planering. Info om året. Årsmöte. Scoutgården 

37 11/9 Elda och göra sölja Scoutgården 

37 13-14/9 Cykelnatta, cykelhajk i Forsa. Se separat 
inbjudan. 

Forsa 

38 18/9 OBS! Träff utgår  

39 25/9 Tjuvberget, korvgrillning och skattjakt Tjuvberget 

40 2/10 
 

Patrullindelning, kasta livlina och elda Scoutgården 

41 9/10 Matlagning ute Scoutgården 

42 16/10 Paddla kanot  Mårdbo 

43 23/10 Klättring Höghammarhallen 

44  Utgår - Höstlov  

45 6/11 Jobba mot märket Filma Scoutgården 

46 13/11 
 

Jobba mot märket Filma Scoutgården 

46 16/11 Boda borg , mer info kommer.  Torpshammar 

47 20/11 OBS! Träff utgår  

47 22/11 –
23/11 

27/11, Hajk scoutgården 22/11 – 23/11 Scoutgården 

48 1/12  Julskyltning , mer info kommer. Bollnäs centrum 

49 4/12 OBS! Träff utgår  

50 10/12 Avslutning märket Filma Scoutgården 

50 15/12 OBS! Grötfest, julavslutning på söndagen          
kl 14-16. 

Dönjegården 

 

          Ledare: Linda Wikström    070-255 65 64      
                        Annica Flygt           070-304 63 04 
                        Ylva Magnusson   070-216 97 66 
 
Kom ihåg att utrusta barnen med kläder efter väder. Vi scouter är alltid redo för 
att vara ute i alla väder :-) 

 



 

 

VIKTIG INFORMATION: 

 

• Även om det står att vi ska vara inne på Scoutgården, så kan det hända 

att vi ändrar oss och är ute istället, det är ju så härligt att vara ute i 

naturen ☺ Så ta alltid med kläder för uteaktivitet till våra träffar, 

anpassat efter årstid såklart.  

 

• Meddela gärna er e-post adress så ni kan ta del av våra veckobrev och få 
information om våra aktiviteter. Vi har även en facebook-grupp som 
heter Bollnäs scoutkår där vi lägger ut information och ibland lite bilder 
från våra träffar.  
 

• Använd våra skjortor på våra träffar. Om ni inte har skjorta så går det bra 

att beställa, beställningslappar får ni av oss. Medlemsavgiften är 375 kr, 

max 650 kr per familj, om man har syskon. Detta faktureras från 

Scouterna centralt och det inkluderar en försäkring. Det är viktigt att ni 

meddelar oss om eventuella allergier och mediciner. 

 

• Om ni har några frågor eller funderingar är det bara att ni hör av er till 

oss ledare via telefon eller mail. Det går även att ställa frågor i facebook-

gruppen.  

 

• FÖRÄLDRAR/VÅRDNADSHAVARE/BONUSFÖRÄLDRAR ÄR ALLTID 

HJÄRTLIGT VÄLKOMNA ATT VARA MED PÅ VÅRA TRÄFFAR!                       

Är ni intresserade av att ställa upp som hjälpledare eller ledare så säg till 

någon av oss ledare så får ni mer information.  

 

Och kom ihåg: utrusta era barn med kläder efter väder!! 

 

 

 


