
LEDARHAJK! 
17-18/6 
 

Nu har det blivit dags för oss i ledarteamet att ses och planera nästa termins scoutaktiviteter! Som en repris på 
förra årets succé, tänkte vi även i år kombinera detta med en hajk i Vidjeskogen. Vi vandrar tillsammans från 
scoutstugan kl. 10.00 och pausar med lunch vid Svarttjärn. Sedan går vi vidare och beräknas nå vindskyddet vid 
Stora Forsen runt 15-tiden på eftermiddagen. Resten av dagen ägnar vi sedan åt att planera scoutaktiviteterna till 
höstterminen och åt att äta middag och ha det trevligt tillsammans. Vi hoppas att så många som möjligt kan vara 
med! Göran och Gisela planerar och köper in maten, så hör av dig till dem om du har några särskilda önskemål! 
Vi tar ut en liten kostnad på 50 kr för maten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anmäl dig senast den 25/5 till Gisela på 070-123456! 
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Ledarhajk 
 

 

 

 

 

 

Nu upprepar vi förra årets succé att 
kombinera planeringen av nästa termins 
scoutaktiviteter med en ledarhajk i Vidje-
skogen! Missa inte chansen att umgås med 
dina ledarkollegor under en helg med 
vandring, god mat och terminsplanering! Vi 
utgår från scoutstugan och pausar med lunch 
vid Svarttjärn. Sedan går vi vidare och 
beräknas nå vindskyddet vid Stora Forsen 
runt 15-tiden på eftermiddagen. Göran och 
Gisela planerar och köper in maten, så hör 
av dig till dem om du har några särskilda 
önskemål! 

 

När? Lördag 17/6, kl. 10.00 - söndag 
18/6, kl.15.00 

Var? Samling vid scoutstugan. 
Övernattning i Stora Forsens 
vindskydd. 

Kostnad? 50 kronor, för maten. 

Anmälan: Kontakta Gisela senast 
25/5 på 070-1234567 

Snöra på dig kängorna! 
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17-18/6 

 

Nu har det blivit dags för oss i ledarteamet 
att ses och planera nästa termins 
scoutaktiviteter! Vi 
tänkte kombinera 
detta med en hajk i 
Vidjeskogen. Vi 
samlas vid 
scoutstugan lördag 
17/6 kl. 10.00 och 
sedan vandrar vi tillsammans till 
vindskyddet vid stora forsen, där vi 
övernattar. Göran och Gisela planerar och 
köper in maten, så hör av dig till dem om du 
har några särskilda önskemål! Vi tar ut en 
liten kostnad på 50 kr för maten.  

Anmäl dig senast den 25/5 till Gisela på 070-123456!  
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