Equmenia Floda scout
Program höst 2020
Demokrati – Alle mans rätt
δῆμος demos, folket, och κράτος kratos, styre

Datum
September 1
8
15
22
29
Oktober
3-4

6
13
Lördag
17
20
27
November 3
10
17
24
December 1

Program
Start (Prova på) (ledarsamling)
Är du redo? (Föräldramöte och loppis)
Vi fixar maten
Scoutteknik - Förberedning Kämpalek
Scoutteknik – Förberedning Kämpalek
Kämpalek lokalt (lördag för
spårare/upptäckare, övernattning för
äventyrare/utmanare)
Inget möte (ledarsamling)
Fixa grejen
JOTA-JOTI (i kyrkan)
Hjälp, jag har skadat mig?
HÖSTLOV – inget möte
Mörkerspårning
Hitta rätt
Skydd och ljus
Ljusspår och avslutning

var
S
S
S
S

Tider
18:15-19:45*
18:15-19:45*
18:15-19:45*
18:15-19:45*
10-17 (Lö)
-13 (Sö)

S
S
K
S

18:15-19:45*
18:15-19:45*
9:00-22:00
18:15-19:45*

S
S
S
S

18-20
18:15-19:45*
18:15-19:45*
18-20:30

* Äventyrarna och utmanarna (årskurs 6-9 och gymnasium) har till 20:15
(S) betyder att mötet är i Skallsjö Skogar (Högsboholmsvägen 116) och (K) betyder att mötet
är i Equmeniakyrkan Floda bredvid Garveriet.
Spårare är scouterna i 2:a och 3:e klass (med några undantag) – grön.
Upptäckare är scouterna i 4:e och 5:e klass - blå.
Äventyrarna är scouter i 6:e till 8:e klass - orange.
Utmanare är scouter i 9:e klass och äldre fram till de fyller 18 – gul.
Möten är huvudsakligen utomhus och klädsel efter väder rekommenderas. Under den
mörka årstiden bör barnen ha med sig en fick- eller pannlampa samt reflexväst.
CoVid-19: Vi håller möten utomhus och i separata grupper. Uppmana era barn att hålla
avstånd till varandra, håll barnen hemma vid minsta sjukdomssymptom (snuva, hosta,
halsont, feber), tvätta händerna innan mötet (och efter), använd handspriten vid
ankomst.
Loppis: vi kommer att organisera en liten friluftsgrej-loppis. Ni är välkommen att ge bort
friluftsgrejer och leta efter det ni behöver. Vinsten går till välgörenheten som barnen
bestämmer.
Scout kontakta
Bernhard Gervide
Eckel
Mobil 0730795013
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https://www.facebook.com/Fl Equmeniakyrkan Floda
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