Hedemora Scoutkår
Upptäckarscouter
Vårterminen 2019
Upptäckarna har oftast sina möten vid scoutstugan Sommarro på Stadsberget
onsdagar kl. 18- 19.30. Vi är oftast utomhus hela eller delar av mötena, så klä dig
efter väder. Det kan vara gott att ha något litet att äta med sig, t.ex. frukt. Alla tider är
inte klara i nuläget. Håll gärna koll på vår FB- sida. Hoppas vi får en rolig termin
tillsammans ☺

Hjälp önskas av er föräldrar på möten och med skjutsar ibland.

23/1

Sveaparken

Upptakt - Pulka & grill

30/1

Sommarro

FÖRÄLDRAMÖTE med barnen. Termins och läger

info/diskussion, hur vill vi göra? Liten föräldra/upptäckar- kamp.
6/2

Brunnsjön

Skridskor – samling vid parkeringen, Västkusten.

Medtag matsäck, skridskor/spark, hjälm och pannlampa samt isdubbar om du har
(Vid dålig is, är vi vid Vasahallen i stället, håll utkik på facebook)
13/2

Sommarro

Sjukvård

21/1

Sommarro

OBS torsdag! För hela kåren. WORLD THINKING DAY

En av scouternas högtidsdagar Vi tänker på varandra och andra. Frivillig insamling till
välgörande ändamål i Hedemora, av typen Hedemoras jultomtar eller liknande. Ca 20
kr/scout, kontant eller Swish 1233719572. Märk med Thinking day
27/2

SPORTLOV

Inget ordinarie möte (ev. någon allmän scoutaktivitet, håll

utkik på hemsida och facebook)
6/3

Sommarro

Vad står det egentligen? Hur menar ni nu?

13/3

Sommarro

Natur

17/3

Dräcke

Obs söndag!

Familjedag i Dräcke, samling 9.00 vid

Sommarro för gemensam avfärd. Ta med matsäck och fiskegrejer. Det går också bra
att ta med sig familjen och bara ha en skön dag.

Ledare:
Sara Evaldsson

Telefon: 070-2545419

www.hedemorascout.se

hedemorascout@gmail.com
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18/3

Sommarro

Måndag. Hedemorascoutkårs årsmöte, alla intresserade

medlemmar är välkomna
20/3

Sommarro

Knep och knåp

27/3

Sommarro

Knep & knåp

3/4

Sommarro

Eldning

10/4

Sommarro

Håll Sverige Rent

17/4

Sommarro

Pyssel & tälj

23/4

Sommarro

OBS tis! För hela kåren 18.00

Sankt Georg – Scouternas skyddshelgon firas. Märkesutdelning!
24/4
1/5

PÅSKLOV = SCOUTLEDIGT
Första maj inget möte. Sist dagen att betala in till Risshyttelägret

8/5 Sommarro

Knep & knåp

15/5 Sommarro

Upptäckarnas eget ”hittepå”

17-19/5 Nornhajken, hajk för äldre scouter, Hedemora scoutkår arrangerar. Vill någon
hjälpa till att stå på en kontroll, meddela er ledare.
22/5 Sveaparken

Organisationstävling

29/5 Sommarro

Avslutning + Packa inför Risshyttan

31/5- 2/6 SÄTER

Fredag -Söndag Risshyttelägret, samling vid Sommarro 9.15

för packning och gemensam avfärd.
Vecka 31 Vässaröläger????
Ledare:
Sara Evaldsson
Telefon: 070-2545419

www.hedemorascout.se

hedemorascout@gmail.com

