
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

15 sep Start på hösten & pizzabak  Solliden 
22 sep Trampövningar  Solliden 
 
24 sep OBS lördag – Värmlandstrampen SUNNE 

 Se program för avresetid och information 
Anmälan senast 15 sep, kl.20.00 
Även syskon, föräldrar och annan släkt kan hänga på! 
 

29 sep Patrullkväll - Skapa  Solliden 
6 okt  Paus - Inga scouter ikväll - Paus  
13 okt Patrullkväll - Kreera  Solliden 
20 okt Patrullkväll - Alstra  Solliden 
23 okt OBS Söndag – Spring för Equmenia Solliden 
27 okt Gemensam kväll med de andra patrullerna Solliden 
 

3 nov Höstlovsbio tillsammans med de andra patrullerna   Solliden 
Ta med liggunderlag & filt/sovsäck. Gemensamt biosnacks 

 
10 nov Patrullkväll  Plats meddelas senare 
 
17 nov Scouthögtid  Skårekyrkan 
 Vi planerar för att syskon och föräldrar kan hänga på! 
 Scoutskjorta och Halsduk på, om du har! 
 
24 nov Mörkerspårning Plats meddelas senare 
 
1 dec Grisar och avslutning Skårekyrkan 
 

Scoutskjorta: Vi gör just nu en inventering om 
det finns begagnade skjortor att erbjuda. Har 
du en eller flera urväxta, du vill lämna in så att 
ett annat barn kan fortsätta använda den? 
Lämna till någon av oss ledare. 

Föräldra info: 
Vi ses oftast på Solliden, men håll 

lite koll i programmet eller i Whats 
App där vi lägger ut bra info och 

håller alla föräldrar uppdaterade.  
 

Meddela oss om du ännu inte är 
med i gruppen, vi behöver 

mobilnummer för att bjuda in. 
Medlemsavgift 220kr 
Swish: 123 550 28 77 
Eller be oss om en faktura. Betala senast 30 oktober 
 
MÄRK betalning med:  
Pandan/förnamn+ efternamn/personnummer (10-siffror) 
 
Medlemsavgiften gäller för både HT+VT   

Försäkring för ditt barn ingår i avgiften 

Program Pandan 
Höstterminen 2022 

Har du frågor eller om du behöver nå oss: 
Lättas att nå oss alla via vår Whats-app grupp! 
 
Anna 0703 23 49 37 Jenny 0703 16 68 36 
Viktor 070 528 79 15 Katta 076 29 18 331 
 


