
 

Sandvikens scoutkår 
Sätragatan 36 
026-251328 (scoutgården) 
http://www.sandvikensscoutkar.nu 

Program Spårarscouter våren 2015 
Mötestid: 18.00-19.30 

Ledare: 
Malin Almstedt Jansson 
070-5262496 
almstedt.jansson@gmail.com  

Pär Englund 
070-5240211 
englund10@telia.com 

Vecka Dag Datum  

5 
tisdag 

27 jan Möte 1: Snö, snö & mera snö 

5 
lördag 

31 jan Vinterdagen (se separat inbjudan) 

6 
tisdag 

3 feb Möte 2: Hemliga tecken 

7 
onsdag 

11 feb Möte 3: Pulkakväll i Högbo OBS! ändrad dag (separat inbjudan) 

8 
tisdag 

17 feb Möte 4: Aj! 

9 
tisdag 

24 feb INGET ordinarie möte (Sportlov) 

10 
tisdag 

3 mars Möte 5: Hantverk 

11 
tisdag 

10 mars Möte 6: Hantverk 

12 
tisdag 

17 mars Möte 7: Hantverk 

13 
tisdag 

24 mars Möte 8: Gott på stormkök 

14 
tisdag 

31 mars INGET ordinarie möte (påsklov) 

15 
tisdag 

7 april Möte 9: Eldvett 

16 
tisdag 

14 april Möte 10: Knop & rep 

17 
tisdag 

21 april Möte 11: Woodcraft 

18 tisdag 28 april Möte 12: Samarbeta & organisera 

19 tisdag 5 maj Möte 13: Hitta vägen!  

19 söndag 10 maj TamTam (separat inbjudan kommer) 

20 tisdag 12 maj Möte 14: Femkamp 

21 tisdag 19 maj INGET ordinarie möte! 

21 
fre-lör 

22-23 maj Hajk – Äventyr i Nybyggarland (separat inbjudan kommer) 

  5-8 augusti Sommarläger i Kopparbo (Dalarna) Inbjudan kommer! 
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Hej alla scoutföräldrar! 

Välkomna tillbaka! Vi hoppas att ni alla har haft ett trevligt jul- och nyårsuppehåll. Det 
är nu dags för vårterminen 2015 för spårarscouterna vid Sandvikens scoutkår. Vi drar 
igång tisdagen den 27 januari (vecka 5) mellan klockan 18.00-19.30. 

Med detta brev får ni även en inbjudan till årets Vinterdag i Hofors. Lämna anmälan 
så snart som möjligt till hans-erik.olsson@telia.com senast den 22 januari. Ni kan 
också lämna anmälan i postlådan vid scoutkåren. 

Liksom tidigare terminer välkomnar vi er föräldrar att delta i ett eller flera möten 
under terminen. Ett stort tack till er alla som deltog under förra scoutåret, ni var ett 
mycket uppskattat inslag. 

Under våren kommer vi att ha massor av roliga aktiviteter inplanderade! I februari 
har vi en gemensam pulkadag i Högbo med korvgrillning. I maj åker vi till 
Holmröddret på hajk som avslutning på terminen. I augusti anordnas ett distriktsläger 
i Kopparbo. Till dessa och liknande aktiviteter kommer separata inbjudningar att 
lämnas ut i samband med mötena. Vi är tacksamma om ni föräldrar är 
uppmärksamma på om era barn har information med sig från kåren. 

Är ni intresserade av att delta i scoutkårens aktiviteter, bli medlem i scoutkåren eller 
känner att ni har något som ni kan bidra med till scoutkåren så hör gärna av er till 
någon av oss ledare. Ni behövs i scoutkåren ni med! 

 

Välkomna till en scoutig vår! 

Var redo! 

Malin & Pär 
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