
Torsdag  26/1   18.00-19.30  Terminsstart
Torsdag  2/2   18.00-19.30  Stjärnor
Torsdag  9/2   18.00-19.30  Föräldramöte  - Mera stjärnor 
Lördag  11/2  10.00-13.00   Spårare & familjescout  (ta med lunch det finns eldstad)

Söndag 19/2   11:00-12.30 Scoutgudstjänst. Alla är välkomna! Spårarna spelar

Torsdag 23/2 18.00-19.30  Spelkväll
Torsdag 9/3 18.00-19.30  Vem bestämmer?
Torsdag 16/3 18.00-19.30  Spårning & ÅRSMÖTE
Lördag  18/3   10.00-13.00  Spårare & familjescout  (ta med lunch det finns eldstad)

Torsdag 30/3  18.00-19.30  Snart är det påsk
Torsdag 20/4 18.00-19.30  Låda & lek
Lördag 22/4 10.00-13.00  Spårare & familjescout (ta med lunch det finns eldstad) 

Torsdag 4/5  18.00-19.30  Vi laddar för tävling
Lördag  6/5        9.00-15.00  Stålpilen, Borlänge
Torsdag  11/5  18:00 -19:30 Vi laddar för hajk
Lö-Sö  13-14/5 14:00-11:00 HAJK
Torsdag  25/5  18:00   Utflykt (vi kommer tillbaka lite senare än vanligt)

Torsdag  1/6  18:00   Terminsavslutning - alla välkomna!
Tisdag 6/6   14:00   Nationaldagsfirande på hembygdsgården

Observera att vi har tagit bort några torsdagar då vi ses på helgen istället.
Sen kan det alltid bli en å annan ändring...



Bra att veta:

-  Alla träffar inleds med en inledningsceremoni utomhus, som alla scouter
deltar i. Därefter delar vi in oss efter avdelning. 

- De lördagar vi har tillsammans med familjescout är det bra om de som kan kommer, det är viktiga 
gånger då vi ses lite längre när det är ljust och vi är pigga och kan göra lite mer än på en vanlig 
torsdagkväll. Spårarna får också ett scoutsammanhang vara de äldsta och vara förebilder för de 
yngre.

- Hämtning och lämning sker vid kapellet, om inte annat meddelas. 

- Scouterna ska ha oömma kläder och rejäla skor! Varmt om kroppen, varmt
om huvudet och varmt om fötter och händer.

-  Om en scout inte kan komma på en träff: sms:a eller ring så slipper vi vänta i onödan.

-  Vår terminsavgift är 300 kr för barn 1 i en familj, 200 kr för barn 2 i en
familj och 100 kr för barn 3 i en familj. Om man är två syskon så
kostar det max 500 kr i familjeavgift per termin, är man tre syskon eller fler
kostar det max 600 kr. Pengarna sätts in på bankgiro 624-4826
(Equmenia i Stora Skedvi), eller swisha till 123 073 76 76. 
Terminsavgiften vill vi ha senast 28 februari.  Ange Avgift och scoutens namn
I avgiften ingår medlemsavgift i Equmenia Stora Skedvi.

-  Tidningen Scouten kommer med 4 nr/år till den som betalat sin avgift.

-  Mer information om scouting? www.scout.se
-  Epost till Arkhyttans scoutkår: arkhyttanscout@gmail.com

-  Ledare för spårarna våren -23 är:
 Anna Knabäck tel 073-764 46 98 och 
 Karin Torsell tel 070-254 52 43

Arkhyttans scoutkår sponsras av:
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