
Terminsprogram för Skövde – Skultorp scoutkår Hösten 2020
NYKTER SCOUT Det kan ske förändringar i schemat!

DATUM / TID AKTIVITET PLATS INFO
Ons 16 sept Vi går till skogen och letar Simsjön Alltid oömma
18-19.30 bär och svamp kläder efter väder
Ons 23 sept Lära oss göra upp eld Simsjön Alla scouter
18-19.30 och vi tillagar något gott får eldmärket
Ons 30 sept Måla o fixa med forten Simsjön Gärna stövlar
18-19.30 samt paddla kanot vid eller vatten-täta skor

lämpligt väder
Ons 7 okt Hantverk & Pyssel Simsjön Oömma kläder
18-19.30
Lör 10 okt Förberedelse för 1-mila- Skultorp Info kommer

vandringen Hjälp av scouter & vuxna behövs
Sö 11 0kt En mila vandringen Skultorp Info.kommer

Hjälp av scouter & vuxna behövs
Ons14 okt Förberedelse för Hajken Simsjön Info kommer
18-19.30 med övernattning
Fre 16 - Hajk med övernattning Simsjön Info kommer
Lör 17 okt Extra vuxna behövs
Ons 21 okt ”Kockduell” Från och Scouterna lagar
18-19.45 Tiden kan dra över lite vid denna med idag mat i små grupper,

aktivitet men vi gör vad vi kan för att i Skultorp oömma kläder
avsluta senast 19.45 samma tid

Ons 28 okt Höstlov
Ons 4 nov Tillverka fågelmatare Skultorp 
Ons 11 nov Vi bakar tillsammans Skultorp 
Ons 18 nov Hantverk & Pyssel Skultorp 

t.e.x skosulor och nåltova figurer mm
Ons 25 nov Julpyssel Vi tillverkar ljuslyktor Skultorp 

som får flyta på dammen m.m
Lör 28 nov Eventuellt julmarknad i stan Info kommer

både lördag och söndag
Ons 2 dec Julavslutning – hela familjenhela familjen är välkomna! Bågskytte- mer info kommer

klubben

Ni föräldrar är alltid välkomna att vara med! Oömma kläder efter väder gäller på alla träffar!
Vid vissa tillfällen är det extra välkommet med fler vuxna

Undrar ni hur vi tänker omkring riskerna med covid 19 är det bara att fråga!

skovdeskultorp.scout.nsf@gmail.com
https://www.nsf.scout.se/karer/skovde-skultorp-scoutkar/


