Upptäckarscout
Pandan
Hösten 2021

Välkommen på Upptäckarscout på torsdagar kl 18 – 19.30.
Vi är på Solliden eller på angiven samlingsplats i Skåre, se programmet.
Vi är ute i alla väder så klä dig efter väderleken. Det är trist att frysa.

September
16 Nu kör vi!

Äntligen är dags för scouting igen!
- Vi ses på Solliden vid grillplatsen vid ”iglon”
Vi har massor att prata om, vi måste såklart elda lite
och självklart hinner vi leka och lösa lite klurigheter.

23 Scout i test

Favorit i repris med nya utmaningar. Plats: Solliden

30 Kåsa-Påse

Vem behöver inte en Kåsa-Påse? Ordning och reda
på våra viktiga ”matredskap”! Plats: Solliden

Oktober
1-2 Hajk - Ladtjärn

Svealandskampen– Rolig tramp med klurigheter
och vi kör en hajk när vi ändå är igång!
Anmälan senast 20 sep, se separat inbjudan

7

Ullkul

Vi skapar något praktiskt av ull. Tovning ikväll!
Plats: Meddelas senare

14 Mästerkocken

Ta fram dina bästa kockkunskaper. Plats: Sollliden

21

Vad kan vi laga på ett trangia? Plats: Solliden

Scoutkök

26 Scouthögtid

OBS – Tisdag (ingen scout på torsdag)
Om du har så ta på dig skjorta/tröja och
scouthalsduk. Ikväll klär vi upp oss! Plats: Solliden

November
4 Bioafton

Utomhusbio på Solliden. Vi fixar gemensamt
biosnacks. Ta med: Liggunderlag + filt/sovsäck

11 Ökenhandel

Nu kommer det hända grejer! Plats: Skårekyrkan

18 Mörkerspårning

Skarpa ögon och bra ljus behövs!
Plats: Tuggelite, ta med ficklampa eller pannlampa

25 Patrullkväll

Scout, scout, scout ska man va. Vad händer ikväll?
Plats: Solliden.

December
2 Avslutning

Terminsavslutning på Solliden
Julvandring, lek och mys vid elden

9 Bonuskväll

För dig som tycker det är långt till jul och inte vill
att scout ska vara slut så tidigt på terminen så kör vi
en extrakväll. Önskeprogram – Randiga grisar!
Plats: Skårekyrkan

Scoutskjorta, halsduk eller t-shirt:
Det är inte något krav att du måste ha en scoutskjorta för att vara med i scouterna.
Scoutskjortan är ett praktiskt plagg som är bra att ha på sig, det är även här du kan sy på dina märken
(eller på halsduken) och dessutom är det kul att vara snygg tillsammans.
Du kan beställa på www.scoutshop.se/scoutdrakt/scoutskjortor.
Ange förmånstagande scoutkår: Equmenia Skårekyrkan så hjälper du till att bidra till vår verksamhet.
Tack

Medlem i Equmenia måste man vara för att få
vara med i scout. I medlemsavgiften ingår en
försäkring som gäller till, från och under hela
scoutkvällen. Medlemsavgiften kostar 220kr/år
(både HT 2021 och VT 2022).
Info kommer i WhatsApp-gruppen

Corona och Covid:

Vi följer rekommendationer från myndigheter och Folkhälsomyndigheten. Så långt det är
möjligt så har vi därför våra aktiviteter utomhus och träffas i vår egen patrull på angiven
samlingsplats.
Varje scout, ledare och förälder tar eget ansvar för att vi tvättar våra händer och inte
kommer till våra patrullkvällar om man känner sig sjuk eller hängig.
Tillsammans hjälps vi åt!
Scoutens bön:

Livets Gud, som söker alla. Du som ser till var och en,
till vad än du vill mig kalla är jag redo bli din vän.
Tack för staden och naturen och för glädje vare dag.
Tack för människor och djuren. Hjälp mig följa scouters lag.

Pandans ledare:
Jenny Larsson, 0703 - 166 836

Katarina Luukkonen, 076- 29 18 331

Anna Ragnar Eklöf, 070-323 49 37

Tonårsledare: Hanna

Kontakt med oss och information:
Lättast ställer du dina frågor och får information i vår gemensamma Whats-App grupp.
Meddela en av oss ledare om du inte är inbjuden till den gruppen ännu så fixar vi det!

