
SCOUTERNA, Suderkyrkan, HT- 2018 

Välkommen till en hösttermin med nya äventyr och upplevelser! 
Vi kommer att ägna oss åt, hajkförberedelser, naturkunskap, 

klättring, bakning, knopar, paracordning mm. Vi avslutar varje 
gång med en kort andakt. Ibland är vi utomhus, så det är viktigt att 

ta på sig oömma och varma kläder. 

Vi har scout i Burgsvik, Strandkyrkan, kl 16.00-17.30 samt 
Havdhem, Korsbykyrkan, kl 18.00-19.30. Vi kör samma program 
och du kan välja vilken tid som passar bäst. Ledare är: Marcus 

Johnson, Pastor och scoutledare samt Jonathan Falk, 
ungdomsledare och scoutledare. Anmälan görs till: Marcus 

Johnson på 070 5080049. 

Tor 13 sept 

Tor 20 sept 

Ons 26 sept 

Tor 29-30 

sept 

Tor 4 okt 

Tor 11 okt 

Tor 18 okt 

Ons 24 okt 

Vi håller till i Strandkyrkan i Burgsvik eller Korsbykyrkan i Havdhem 
men ibland är vi i Nisseviken vid vår ungdomsgård. Vid några 

tillfällen har vi scout på onsdagar och då är vi tillsammans med de 

äldre scouterna, se schemat. 

Avgiften är 100 kr per termin och betalas via swish till 

Suderkyrkans ungdomsförening på: 123 264 93 82 ange barnets 
namn och termin. Om man vill kan man köpa en egen scoutskjorta 

och halsduk (Equmenia). Dessa beställs på 
www.scoutshop.se/scoutdrakt 

Höstuppstart i Nisseviken 
Grillning- Eldlära - Eldstål Flinta 

OBS! Höghöjdsbana, klättring! Vi samlas 

på adressen: När Haltarve 211. Vid frågor 

kontakta Marcus Johnson. Samåk gärna! 

OBS! ONSDAG 
Nisseviken med tonårsscouterna 

Hajk på snäckan, Klintehamn, 

mer info delas ut på scout. 

Kanelbullens dag 
Bakning och gott kvällsfika 

Knopar och överlevnadsarmband 

63:an, tävling 

OBS! ONSDAG i Korsbykyrkan 
Scoutinvigning med tonårsscouterna, mer info 

delas ut på scout. 

Tor 1 nov HÖSTLOV 

Tor 8 nov OBS! Nisseviken 
Film från höghöjdsbanan 

tor 15 nov Lekar och tävlingar 

Tor 22 nov INGEN SCOUT 

Ons 28 nov OBS! ONSDAG 
Nisseviken med tonårsscouterna 

Tor 6 dec Träna inför scoutavslutning 

Sön 16 dec OBS! SÖNDAG 
Scoutavslutning, mer info delas ut på scout. 


