Upptäckarscouter VT 2018
Mötesdag: normalt Måndagar 18.00-19.30
Plats: Scoutlokalen, om inget annat anges eller förvarnas
Vid minsta lilla fråga ring gärna:
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Start. Knop hinderbana, lekar gå på plankan. Fundera över
presentation till kårstämman.
Inställt
Demokrati och diktatur, motioner. Teater/presentation

Kårstämma. 5Min pressentation.
Sy lägergbålsfiltar.
Sportlovsfisketävling, Teden, sittunderlag och pimpelspö.
Samling på Kärringholmen. Öppen tävling!
17.00-ca 20.30 Simhall. Föräldrar skjutsar gärna samordnat-en förälder kan
ju följa med in, smsa mig. Medtag rejäl massäck.
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Sy lägergbålsfiltar del 2. samt pyssel
/Eld,brännskador, experiment ute
Matlagning ute, skattjakt
LABC -Bilolycka
Annandagpåsk ledigt
Hitta vilse
Renhornet, Gamlalinköping, föräldrar sjutsar gärna
samordnat till starten 10.00 i Linköping. Medtag kåsa/mugg
djup plasttallrik och bestick, liggunderlag och vattenflaska.
Paddling, Gölen, medtag flytväst de som vill.
St:Georg. Bilar samlas vid lokalen för att åka till plats
samtidigt. Sista anmälan till legend sommarens läger.
Valborg, fackeltåg utgår från lokalen. För de som vill.
Överlevnadsmats orientering
Kåravslutningshaik Rötter. Mer information kommer på
separat inbjudan.
Sommarläger Legend, Ljungnäs. Mer information kommer.

Viktigt till scoutföräldrar: Björsäters Scoutkår har en hemsida som publicerar bilder som tagits vid olika scoutarrangemang. De bilder som läggs ut
på vår hemsida blir alltså tillgängliga för alla användare av Internet. Om du INTE vill att ditt barn skall förekomma på bilder som läggs ut på
hemsidan ber vi dig omedelbart kontakta din avdelningsledare, så respekterar vi givetvis dina önskemål. Om du INTE hör av dig utgår vi ifrån att vi
fritt, givetvis med smak och eftertanke, kan publicera bilder som ditt barn förekommer på tagna i scoutsammanhang. Titta gärna in på vår
hemsida www.bjorsatersscoutkar.se så kan du se en del exempel.

