
 

    Äventyrare 
             Avdelningsprogram Hösten 2013 

        
Tisdagar 18.30 Tisdagar 18.30 Tisdagar 18.30 Tisdagar 18.30 -------- 20.30 20.30 20.30 20.30    

    

AugustiAugustiAugustiAugusti    25252525    GemensamGemensamGemensamGemensam upptakt med familjeknopen (söndag) upptakt med familjeknopen (söndag) upptakt med familjeknopen (söndag) upptakt med familjeknopen (söndag)    
27272727 Vem är vem?Vem är vem?Vem är vem?Vem är vem?    

    
SeptemberSeptemberSeptemberSeptember    3333    Knep och knåpKnep och knåpKnep och knåpKnep och knåp    

10101010 Uppstart Uppstart Uppstart Uppstart –––– Det stora byggprojektet Det stora byggprojektet Det stora byggprojektet Det stora byggprojektet    
    16161616    Lägereko England (måndag)Lägereko England (måndag)Lägereko England (måndag)Lägereko England (måndag)    

17171717 HantverkHantverkHantverkHantverk    
24242424 Patrullkväll, mat är gottPatrullkväll, mat är gottPatrullkväll, mat är gottPatrullkväll, mat är gott    

    
OktoberOktoberOktoberOktober    1111    Gör din röst hördGör din röst hördGör din röst hördGör din röst hörd    

6666 Distriktstämma (söndag)Distriktstämma (söndag)Distriktstämma (söndag)Distriktstämma (söndag)    
8888                                 Hjulen går runt runt runt, akta diketHjulen går runt runt runt, akta diketHjulen går runt runt runt, akta diketHjulen går runt runt runt, akta diket    
12121212----13131313    Hajk med Knivsta / Hajk med Knivsta / Hajk med Knivsta / Hajk med Knivsta / Hösthornet (Hösthornet (Hösthornet (Hösthornet (lördaglördaglördaglördag----söndag)söndag)söndag)söndag)    
15151515 Cowboy & IndianerCowboy & IndianerCowboy & IndianerCowboy & Indianer    

    19191919----20202020    Jota/Joti (lördagJota/Joti (lördagJota/Joti (lördagJota/Joti (lördag----söndag)söndag)söndag)söndag)    
    22222222    Sångfåglar och teaterapSångfåglar och teaterapSångfåglar och teaterapSångfåglar och teateraporororor    
    29292929    ** Lov **** Lov **** Lov **** Lov **    
    
NovemberNovemberNovemberNovember    3333    Skogshuggning  ev. annat datumSkogshuggning  ev. annat datumSkogshuggning  ev. annat datumSkogshuggning  ev. annat datum    

5555 PatrullutrustningPatrullutrustningPatrullutrustningPatrullutrustning    
8888----10101010 Det stora byggprojektet (fredagDet stora byggprojektet (fredagDet stora byggprojektet (fredagDet stora byggprojektet (fredag----söndag)söndag)söndag)söndag)    
9999    Fixardag med föräldrar i Tjulstaholm (lördag)Fixardag med föräldrar i Tjulstaholm (lördag)Fixardag med föräldrar i Tjulstaholm (lördag)Fixardag med föräldrar i Tjulstaholm (lördag)    
12121212    TårtanTårtanTårtanTårtan (mötet slutar 21:00) (mötet slutar 21:00) (mötet slutar 21:00) (mötet slutar 21:00)    
19191919    Hjälp migHjälp migHjälp migHjälp mig    
24242424    Fejden (söndag)Fejden (söndag)Fejden (söndag)Fejden (söndag)    
26262626    Knyter ihop säckenKnyter ihop säckenKnyter ihop säckenKnyter ihop säcken    
30303030----1111    Korvförsäljning på 1:a advent (lördagKorvförsäljning på 1:a advent (lördagKorvförsäljning på 1:a advent (lördagKorvförsäljning på 1:a advent (lördag----söndag)söndag)söndag)söndag)    

    
DecemberDecemberDecemberDecember    3333    0000----100 på 2 timmar100 på 2 timmar100 på 2 timmar100 på 2 timmar    
    10101010    Terminsavslutning/Märkesutdelning med föräldrarTerminsavslutning/Märkesutdelning med föräldrarTerminsavslutning/Märkesutdelning med föräldrarTerminsavslutning/Märkesutdelning med föräldrar    
    12121212    Lucia för ledarna på ledaravslutningen (torsdag)Lucia för ledarna på ledaravslutningen (torsdag)Lucia för ledarna på ledaravslutningen (torsdag)Lucia för ledarna på ledaravslutningen (torsdag)    
            
 

www.skogsspanarna.com 

skogsspanarna@skogsspanarna.com 
 
All information går ut via mail, facebook och hemsida.  
Får du inte våra mail?  Meddela oss din Epost adress. 
Eller gå med i facebook gruppen.  (länk på hemsidan) 
 
 

Ledare:                                                               
 

Andreas Jonsson 070-3167677 0171-31676                    
Nichlas Kung 073-6217163 
Unni Lundgren 070-3742107     
                         Uppdaterat 2013-09-10 


