
        TJEJSCOUTPROGRAM VÅREN 2016 
 

Alla tjejer som går i årskurs 2-6, är välkomna att vara med. 
(Äldre får gärna vara med som hjälpledare) 
Vi samlas kl. 18.00 i Equmeniakyrkan ( i Missionskyrkan) Skog och  
håller på till ca kl.20.00  
 
Ti 26 jan   Scoutstart, spel och tävlingar. Fika 
Ti  2 feb   Med skidor och pulka i Ekströms spår och backar. Tag med fika! 
Ti 9 feb   Scouting på alla nivåer! Pingis uppe och bak nere! 
Ti 16 feb  Vi besöker Kyrkstallet och tänder eld och lyktor. Fika med!   
Ti 23 feb  Grattis alla scouter- semmelfest! 
 Mars 
Ti 1 mars  Till Bolleberget med slalomskidor och pulka. Fika med 

                 To             10 mars  13.00-15.00   En dag med Sportlovsaktiviteter på Kvarnudden  
               med eld för korvgrillning, fiske, skidspår mm. Tag med fika! 

 Ti              15 mars  Till Bonden i byn, Tomas Åkerlund i Holmsveden 
  
 Ti              22 mars  Besök med gitarr!. Knytis! 

Ti            29 mars   Påsklov , inga scouter 
April  
Ti  5 april   Knopar, knepigheter och annat klurigt 

 Sönd        10 april   Familjegudstjänst i Sankt Staffans hus.  
                               Samling 10.30! 
Ti            12 april    Till Ockelbo för bad och bubbel 
Ti            19 april    Till Carins fäbod. Fika med!  
Ti            26 april    Nya stigar kring kyrkstallet. Korvgrillning   
Maj 
Ti 3 maj   Cykelutfärd- vi vet ännu inte vart!         
Må 9 maj   Avslut med Vårstädning på Kvarnudden- vi fixar badplatsen 
                             och tar sommarens första dopp!!! Fika med. 
      
 
Terminsavgift 50 kr 
 
 
Carin Gisslén-Schönning 422083, 070-398 378 3, Anna och Angela 

 
 
Ps Ta gärna med familjen och till vår kyrka när vi ska ha språkcafé tillsammans med våra 
asylsökande i bygden  den 28 februari om Naturen med Bosse Forsling och den 17 april då vi 
sjunger tillsammans! 
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