Scoutprogram Spårare våren 2014
Samling kl 18:15 i Scoutlokalen på Söderlånggatan 9 i centrala Nora,
om inte annat anges i Programmet här nedan.
Onsdagar 18,15- 19:30, VAR REDO med rätt kläder efter väder och aktivitet,
ha med dig särskilda inneskor och egen Kåsa/mugg/bestick
När det blir utfärder/läger mm vill vi att ni i samråd med ert barn bokar samåkning själva
Vid frågor, föräldrainfo/ny medlem, scoutvaror, inköp mm vänligen efter 19:30 eller via
Birgitta Gunnarson, telefon 0708650708/mejl birgittagunnarSon@hotmail.com
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 teman som används mycket för Spårare 8-10 år.
Vårens tema:
Patruller:

I like Hajk 
Flygekorrarna och Hararna

12 feb
19 feb
26 feb
1-2 mars
5 mars
12 mars
19 mars
26 mars
1 april OBS tisdag

Terminens första träff. Vi diskuterar och planerar våren tillsammans.
Sportlovsuppehåll
Vi förbereder oss för Nora scoutkårs Vinterhajk. Inomhus.
Vinterhajk, övernattning lö - sö
Inga scouter (eftersom vi nyss var på hajk tillsammans)
Vi mörkertränar utomhus
Drömfångare inomhus.
Vi bakar inomhus
saml scoutlokalen kl 17. Hämta vid Simhallen, vi är klara kl 19.
Simprov o märkestagning. Ta med badkostym, handduk
Vi täljer och gör upp eld. Utomhus
Påsklovsuppehåll
Påsklovsuppehåll
Vi samlas och är i Fibbetorpskogen. Utomhus Chiffer och samarbete
Inga scouter (Tävling kommande lördag)
Patrullscout-tävling ”Expeditionen” Ca kl 9-15. Mer info kommer
Stormkök. Utomhus
Nora scoutkårs Pingsthajk, övernattning lö – sö
DUST Sommarläger för scouter äldre än 8 år
Nora Marken
Caféverksamhet drivs av alla medlemmar med hjälp av föräldrar och
vuxna för att få in pengar till barn- och ungdomsverksamheten inom
Nora scoutkår. Tretimmarspass fördelas enligt schema som går ut via
vanlig postgång.

9 april
16 april
23 april
30 april
7 maj
10 maj OBS lördag
14 maj
31/5 – 1/6
6/8 – 9/8
30-31 aug

I mitten av september startar programterminen för hösten
2014. Scouter födda 2004 blir upptäckarscouter

