Upptäckarscouterna, Mobacken
Terminsprogram våren 2020
Hej och välkomna till en ny termin med Upptäckarscouterna. Vi träffas onsdagkvällar klockan 1819.30. Terminsavgiften är 100 kr och betalas senast 1mars. Kan swishas till Salt på Mobacken 123 593
49 55 eller kontant till ledarna. Vid swishbetalning;märk betalningen med gruppen och namnet på
deltagaren, till exempel "Upptäckarscout Förnamn Efternamn"
Tillsammans med detta terminsprogram skickar vi med en rosafärgad lapp där ni föräldrar bland annat
ska skriva scoutens personnummer (gäller nya scouter). Vi vill att alla lämnar in den så snart som
möjligt.
Vi planerar att vara utomhus så klä er efter väder.Ta gärna med en pannlampa.Nedan ser ni årets
märken, Plåsta och Hjälpa. Terminsprogrammet finns på Mobackenkyrkans nya
hemsida:www.mobackenkyrkan.se
I sommar dags för scoutlägret Patrullriks på Vässaröi Roslagens skärgård 26 juli- 1 augusti. Sista
anmälningsdag 26 april. För att åka på lägret måste man vara vaccinerad mot TBE. Hör gärna av er till
någon av oss ledare vid frågor. Vi inbjuder alla föräldrar till in informationsträff om lägret onsdag 19
februari. Kolla in mer info på www.patrullriks.nu
Välkomna till en spännande vår!

1 april
5 februari

Tävlingar och eldning

Terminsstart med lekar utomhus.

12februari
Vardagsmat kl. 17-18 och kl. 18 Samling vid
kyrkan. Därefterpulkåkning i Jockebacken. Ta
med valfritt åkdon! Om du inte kan vara med
på vardagsmaten går det jättebra att komma till
kyrkan kl. 18 som vanligt.

19februari

8 april
Vardagsmat kl. 17-18 och kl. 18
PÅSKKVÄLL tillsammans med alla barn. Om
du inte kan vara med på vardagsmaten går det
jättebra att komma till kyrkan kl. 18 som
vanligt.

15 april
Påsklov – inga scouter

Snögrotta. Ta med egen spade.
Vi inbjuder även alla föräldrar kl. 18 till
information om sommarens scoutläger
”Patrullriks på Vässarö” 26 juli – 1 augusti.

22 april
Medlescouterna kommer på besök!

24-25 april

26februari

Övernattning i kyrkan med Salt i Mobacken

Årsmöte för Salt på Mobacken som avslutas
med fika.

29april
Byggnationer del Ⅰ

4mars
Sportlov- inga scouter

6 maj
Byggnationer del Ⅱ

11 mars
Vardagsmat kl. 17-18 och kl. 18 Skidåkning.
Ta med längdskidor! Om du inte kan vara med
på vardagsmaten går det jättebra att komma till
kyrkan kl. 18 som vanligt.

13 maj
Avslutning. Alla föräldrar och syskon är
välkomna. Scoutinvigning och
märkesutdelning.

18 mars
Knopstafett och märkestagning del Ⅰ

Ledare:

25 mars

Sara:
Fanny:
Axel:
Oscar:
Urban:
Viktor:

Besök på ambulansen och märkestagning del
Ⅱ. Samling utanför ambulansstationen kl.18.
Vi avslutar kl. 19:30 där. Hör av er till någon
ledare ifall ni behöver skjutshjälp.

28 mars
LÖRDAG – Musikalen ”På Väg”
Mobackenkyrkan. Mer info. kommer.

076-807 48 36
073-075 80 71
073-800 22 74
073-081 43 51
070-631 90 61
076-761 23 50

