
Familjescouting hösten 2016 

11 sept Skogens dag Kl 11 – 15 på Norra berget 
 Scoutkåren visar upp sig tillsammans med andra ”skogsnära” föreningar. 

Familjescouterna har ett öppet möte preliminärt klockan 13.00. 

25 sept Småkryp Södra berget 
 Vad döljer sig under stenar och mossor? Vart tar alla gamla löv vägen? 

9 okt Äppel päppel Södra berget 
Vi använder äpplen för tygtryck och matlagning. Kottar blir till djur. 

23 okt Björnstigen Södra berget 
Tillsammans hjälps vi åt att ta oss över stockar och stenar 

24 okt Fixarkväll på scoutlokalen 18 – 19.30 på Hällan, Södermalmsg. 40 
(mån) De som vill och kan kommer och hjälper till med att kratta löv och fixa i och 

omkring scouthuset.Vi gör även lite höstpyssel. För hela scoutkåren. 

12 nov 65-årskalas 15 – 21 på Hällan, Södermalmsg. 40 
(lör) Hällans scoutkår firar 65-årsjubileum med middag, aktiviteter och minnen. 

13 nov Troll-koll Södra berget 
Vi spanar efter troll och skapar egna 

18 dec Terminsavslutning med julkul Hällan, Södermalmsg. 40 
Vi gör julgodis, ljus och annat juligt. 

 

Familjescouting ger hela familjen möjlighet att uppleva skogen och friluftslivet 
tillsammans. Vi träffas 5 – 7 gånger per termin, oftast på söndagar mellan klockan 10.00 – 
12.00. För barn 4 – 7 år och deras familjer, yngre syskon hänger med efter bästa förmåga. 

Alla familjer tar med sig eget matsäck till mötena men ofta kommer vi även att baka eller 
tillaga något tillsammans som vi kan smaka på. Tänk på att alltid ha med dig kläder 
anpassade efter vädret så att du kan vara ute utan att frysa eller bli blöt. Om inget annat 
angivits ovan träffas vi vid bommen vid parkeringen till Ängen på Södra berget för att gå 
ut i skogen. 
 
Det kostar 350 kr per familj och år att delta och då vill vi gärna att alla familjemedlemmar 
som inte dricker alkohol blir medlemmar. Nya medlemmar betalar till pg 69 84 45-4. 

Kontakt 
Mats & Katarina Funning  
Tel. 070 – 369 69 11  
mats.funning@nsf.scout.se 
www.nsf.scout.se/Sundsvall  

http://www.nsf.scout.se/Sundsvall/

