
Familjescouting våren 2017 

19 mars Våffelprommenad Södra berget 
 Promenad till Brokojan där vi grillar våfflor 

23 april Scouter + drakar = sant Södra berget 
 Vad har drakar med scouting att göra? 

7 maj Skogsgolf Södra berget 
Vi provar alternativa sporter i skogsmiljö 

14 maj Tarzanstigen Södra berget (vid hotellet) 
Över och under, runt och igenom hindren. Med eller utan hjälp. Samling vid 
Tarzanstigens början. 

22 maj 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. För hela scoutkåren. 

11 juni Utflykt till Klampenborg Essvik 
Vi träffas på parkeringen vid Klampenborgs naturreservat för att kolla 
närmare på stenar, djur- och fågelliv samt spår av järnålder och sågverk. 

 

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 i familjen som inte 
dricker alkohol blir medlemmar. Man får gärna prova på ett möte innan man betalar 
medlemsavgiften. Tidigare medlemmar bör ha fått ett mail efter årsskiftet med en länk för 
att bekräfta sitt medlemskap. Har ni inte fått det eller är nya medlemmar använder ni 
följande länk för att registrera era uppgifter: https://ebas.nsf.scout.se/signups/index/590. 
Medlemsavgiften betalas 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 

https://ebas.nsf.scout.se/signups/index/590
http://www.nsf.scout.se/Sundsvall
http://www.nsf.scout.se/Sundsvall/
https://www.instagram.com/hallan_scout/
https://www.facebook.com/groups/609441299147779

