Västerås Sjöscoutkår
Upptäckarnas SCHEMA
Vt -2018
12/2 Nils håller i mötet
19/2 Inget möte, istället är det Kårstämma 21/2
26/2 Sportlov
5/3 Laga mat över öppen eld.
12/3 Seglingsteori
Vi är inne och tränar på navigering och repeterar knopar
Vi tränar på att rigga en båt
17/3 Badhuset
19/3 Inget möte p.g.a. aktivitet på helgen innan
26/3 Hantverksmöte. Vi syr märken på skjortor och syr hajkpåsar. Här behövs föräldrar
som är med och hjälper till. Ta gärna med symaskin!
2/4 Påsklov
9/4 Laga mat på stormkök
Tema eld: Bengt visar och lär ut
16/4 Fixa i hamnen inför sjösättningen
21-22/4 Fixarhajk på Ridön
23/4 Inget möte p.g.a. aktivitet på helgen innan
30/4 Valborg
6/5 Sjösättning
7/5 Inget möte
14/5 Aktivitet i hamnen
21/5 Aktivitet i hamnen
28/5 Aktivitet i hamnen

1/6 Seglingshajk
11/6 Gemensam segling
	
  
	
  
Mötena: Vi lär oss hur vi beter oss på land och till sjöss på bästa sätt, vi pysslar och
har skoj. Vi leker gemensamma lekar, ofta inriktade på teman som samarbete,
gemenskap eller respekt för varandra. Mötena avslutas med utvärdering/reflektion
där scouterna under trygga former får sätta ord på vad de upplevt och lärt sig.
Hajker: Kåren anordnar en hösthajk på Ridön. Äventyr utlovas för alla scouter. För
att kunna genomföra hajken behöver vi hjälp av er föräldrar, i form fix i stugan med
städning/disk, matlagning, hålla liv i elden/värmen i huset mm. Blir vi många vore det
toppen att kunna få några viktiga stugvårdande uppgifter gjorda, så som att laga och
olja verandatrappan och måla snickerier.
Scoutskjorta och t-shirts: Info finns på www.vassjo.se. Beställning av scoutskjorta
görs till scoutvaror@vassjo.se. T-shirts har vi några i lager, annars beställs det
genom Emma och Gustaf men vi måste komma upp i rätt många innan vi kan skicka
iväg en beställning.

OBS! Ingen aktivitet under lov eller måndag efter helgaktivitet.
Ansvarig ledare – Åsa Ekdahl 070-717 49 99

Anmäl till Åsa om ni inte kommer!
	
  
	
  

