
Välkomna tillbaka till ännu en termin på spårarna!

Nu är det snart dags att dra igång vårterminen för spårare! Vi
kommer fortsatt ha våra möten ungefär varannan söndag
13:30-15:00, om inte annat meddelas! Första mötet kommer att vara
söndagen den 13 februari 13:30-15:00, och vi samlas utanför vår
lokal på Daniel Petterssons gata 5.

Ansvariga ledare denna termin kommer fortsatt vara:
Malla Täckholm (tel. 0703455579 malla.tackholm@hotmail.com)
Ebba Pernheden (tel. 07336960690 ebba.pernheden@hotmail.com)
Fredrik Täckholm (tel. 0702272867 f.tackholm@gmail.com)
Ni får gärna meddela oss om ni är fortsatt intresserad av att vara med även denna
termin!

Under terminen kommer vi att lära oss om eld och hur man handskas med den, för
att tillslut kunna göra er egen lägereld att grilla vid. Vi kommer också tillsammans
med de andra avdelningarna ordna med en blomsterlåda till bin och humlor utanför
lokalen.

Terminsprogram
13/2 Eld & Matpåse: Vi bekantar oss med eld och eldsäkerhet och
börjar göra er egen påse att ha era matsaker i.

27/2 Spår: Det blir ett spår med olika uppdrag i närområdet

13/3 Matpåse: Vi gör färdigt matpåsarna och dekorerar dem

27/3 Slottsskogen Eld & Kniv: Kl. 10:00-13:00 Vi kommer mötas vid
scouternas minnessten i Slottsskogen. Här kommer vi att göra upp vår
egen lägereld och alla kommer få prova att spänta ved med kniv och
elda. Sen kommer vi att grilla korv och annat gott - mer info kommer!

3/4 För så & Pyssel: Vi för sår blommor till vår blomsterlåda

24/4 Bockudden Spår: Kl. 10:00-14:00 Vi kommer att träffas ute vid vår
scoutstuga för att gå ett ett spår med äggjakt - mer info kommer!

8/5 Plantera & Pyssel: Nu har Utmanarna byggt klart blomsterlådan
och det är dags att plantera ut våra blommor.

14/5-15/5 Kårläger: Vi åker på läger med hela kåren - mer info kommer!

1/6 Kåravslutning - (en onsdag) mer info kommer!
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