Scoutprogram Spårare Hösten 2012
Samling kl 18:00 i Scoutlokalen på Söderlånggatan 9 i centrala Nora,
om inte annat anges i Programmet här nedan.
Onsdagar 18,00- ca 19:30, VAR REDO med rätt kläder efter väder och aktivitet,
ha med dig särskilda inneskor och egen Kåsa/mugg/bestick
Viktig nyhet: Vi kommer mejla ut en kontaktlista till alla onsdags-spårare. När det blir
utfärder/läger mm vill vi att ni i samråd med ert barn bokar samåkning själva
Ev föräldrainfo/ny medl reg, scoutvaror, inköp mm vänligen efter 19:30 eller via telefon/mejl
(se nedan)
Personlig utveckling är vårt övergripande mål med scouting
Vi tycker det är viktigt att scouterna får förutsättningar för att växa, känna gemenskap och
trygghet. Aktiviteterna i det här terminsprogrammet har koppling till en rad olika målspår
men att vara aktiv i gruppen, ledarskap, problemlösning och Känsla för naturen är några av
de målspår som används mycket.
Höstens tema:

Hjältedåd & Allemansrätt

25-26 aug

INNE. Caféverksamhet under Nora Marken 2012. Tretimmarspass enl
schema

29 aug

INNE. Räven Tofs. Patrullens hjältedåd.(Loppis eller Samla
tomburkar/tomglas –vi pantar 22/9 och bestämmer var pengarna ska
skänkas)

5 sep

INNE. Tårtverkstad. Personliga hjältedåd (redovisas 5 december).
Patrullindelning o Ledare

12 sep

UTOMHUS. Hjältedåd och röjarkväll i Fibbetorp. Samling prick kl
18:00 vid vägen (Älgstråket) in till Fibbetorps Naturreservat. (från
statoil, förbi Hagby Ängar o Habiliteringen, över Plåthammarbron i
dalen och sväng vänster. I svängen där grusvägen börjar –där samlas
vi och där avslutar vi.) Oöm klädsel för utomhus och arbetshandskar.
Packa med lite eget fika.

19 sep

UTOMHUS. En jord –allas ansvar
Samling vid Digerbergets parkering prick kl 18:00. Ordna med
samåkning/skjuts i god tid. Oöm klädsel för utomhus.

22-23 sep

INNE/UTOMHUS. Övernattning i scoutlokalen. Samling lördag kl
18:00. Medtag liggunderlag, sovsäck/kudde, ficklampa, gosedjur,
nessesär, ombyte o pyjamas samt egen kåsa/matkåsa/bestick. Bra
kläder för att kunna vara ute i.
Vi slutar söndag kl 10:00

26 sep

Inga scouter (Scouting föregående lö/sö)

3 okt
10 okt
17 okt

UTOMHUS. Samarbete & Lek
INNE. Älgpluttar och chiffer
INNE. Natur o Djur (Jägarförb).

24 oktober

Samling vid utställningen i Grimsö Viltforskningsstation i
Riddarhyttan kl 18:00 prick. Ingen extra kostnad. En timmas guidad
tur av Anna. Alla föräldrar är välkomna att delta förstås!
Ordna själva med samåkning/skjuts i god tid!
Vägbeskrivning: kör in på väg 68 mot Gävle Fagersta vid Lindesberg.
Efter ca 2,5 mil, sväng höger mot Grimsö Forskningsstation. Följ
grusvägen 4 km och sen är ni framme.

31 okt

Se höstlovsprogram (inga ord scouter)

Vecka 44

…är det Höstlov & scouterna kommer ha aktiviteter tisdag/onsdag
kl 13-16. Se Kommunens aktivitetsprogram som går ut i skolorna

7 nov

INNE/UTOMHUS Allemansrätt

14 nov

INNE. Gör egen Hjältedådsmusik

21 nov

INNE. Djurskydd Länsstyrelsens Ulf kommer på besök.

28 nov

UTOMHUS. Eldkväll & korvgrillning, Lek

5 dec

INNE/UTOMHUS. Scouternas Julbål med Fackeltåg och
märkestagning. Pris till vinnare i Personliga Hjältedåd. (redovisa egna
hjältedådsboken)

8 dec

INNE. Julmarknadscafé. Vi hjälps åt att få in pengar till Scouterna.
Scouter, ledare och föräldrar samarbetar, stöttar och hjälps åt att baka
och att driva Scouternas traditionella Café under lördag och söndag.
Schemafördelning delas ut till scouterna. Kan du/ni inte medverka är
det viktigt att ni meddelar ersättare till oss i god tid innan schema går
ut.

30 jan

kl 18:00 börjar Spårarnas vårprogram 2013 i scoutlokalen

Håll dig uppdaterad via vår Hemsida!

www.ssf.scout.se/nora

Dina ledare inom Spårarscouter är:
Sune Gunnarson
Birgitta Gunnarson

Tel 019/15 45 04, epost: sunegunnarson@hotmail.com
Tel 070/865 07 08, epost: birgittagunnarson@hotmail.com

Emma Pettersson
Tanja Söberg

Tel 072/017 83 06
Tel 073/788 67 32

Eva Jansson

Tel 070/203 7464

Medl reg

