
 

Program för Spårare hösten 2019 

Tisdagar kl 17:30- 19:00  & Torsdagar kl 17:30-19:00 

Vecka Datum 
Aktivitet 

35 1/9 Öppet hus på scoutgården 
36 3/9 Välkommen, uppstart och lekar 
37 10/9 Märke:Naturligt 
38 17/9 Märke:Naturligt 
39 24/9 Lekar  
40 1/10 Gemensam träff, Bolletjärn 
41 8/10 Filmkväll på scoutgården 
42  Rolig aktivitet, mer info kommer 
43 22-24/10 Märke: Mörker 
44  HÖSTLOV 
45 5+7/11 Märke: Mörker (Kårkväll,10/11 kl 18) 
46 12 

+14/11 
Reflexbingo, ta med ficklampa 

47 23+24/11 Hajk- Fansen. Mer info kommer.  
48 1/12 Julskyltning utanför Nordea  (ingen träff) 
49 3/12 Filmkväll på scoutgården 
50 15/12    Terminavslutning på Dönjegården (ingen träff) 

   
   
  

 
 

 

 info 
Vi kommer att dela på spårar gruppen i två, samma aktiviteter kommer att ske  på tisdag vs. 
torsdag. Kommer dock vara olika ledare på träffarna.  

Tisdagsgruppen:  

Ledare: Wilma Rahm, 073-8436997 wilma.rahm1998@gmail.com 

 Ledare: Bengt Tegnér, 070-2849962 sakko1957@gmail.com  

 

Torsdagsgruppen: 

Ledare: Thomas Hedlund, 070-346 28 10 25hedlund@telia.com  

 

 

OBS Det kan bli ändringar i programmet. Vi meddelar om/när det händer. 

mailto:wilma.rahm1998@gmail.com
mailto:sakko1957@gmail.com
mailto:25hedlund@telia.com


 

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.  

 
 

● Använd gärna våra skjortor på våra träffar. Om ni inte har skjorta så går 
det bra att beställa, beställningslappar får ni av oss.  
 

● 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 “Bollnäs scoutkår” som är en öppen grupp.  

 
● 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.  

 

 

 

 

 

 

  


