
Scouting för dig mellan 7 och 9 år 

Foto: Spårarscouterna återsamlas i skogen efter sommaruppehållet. 



 

29 Terminsstart, t  
 

 

5 Lek på väg, t a 
 

12 Mat äver öppen eld t 
 

19 Kniv, yxa och såg t 
 

26 Per på besök, t  

 

30 LÖRDAG Kämpalek för 3:orna (mer info kommer) 

  

 
 

3 Kårkväll tillsammans med Vänga och de andra scouterna  

Vi samlas och håller till på Åsengården hela kvällen.t 
 

10 Maja & Co på besök t 
 

14 LÖRDAG Kidz time, kl. 15:00 
 

17 Scoutgudstjänst, alla är välkomna! (mer info kommer) 1 
 

24 Dags att tälja 1 
 

31 HÖSTLOV 
 

 



7 Första lägerhjälpen 1  
 

14 Äventyrarna på besök, t  
 

21 Vi skapar inför julstugan 1 
 

25 LÖRDAG Julstugan, 10:00 
 

28 Julbak 1 
 

 

5 Julavslutning 1 
 
 
 
 
 

 

t  = Vi är ute. Kläder efter väder. 18:00-19:30 
 

a  = Vi tänder en eld. Vill du, får du gärna ta med dig korv,    
     bröd och något att dricka. 
 

1  = Vi är inne. 18:00-19:30 



 

Fristads missionskyrka 
Stora vägen 44 
513 33 Fristad 
 
033-26 01 29 
 
Mer info hittar du på 
www.fristadsmissionskyrka.se 
 
Vi finns även på facebook, 
www.facebook.com/equmeniafristad 

q Vi samlas alltid vid Missionskyrkan om inget annat anges. 
 

q Tänk på att ha kläder efter väder när vi ska vara ute. 
 

q Vid varje samling samlar vi ihop lite pengar t. ex. 5 kr var  
som vi sedan skänker till barn i Ecuador. 

 

q När vi är ute går vi oftast till ”vår” skog som ligger vid  
Parkvägen. 

 

q Medlemsavgiften för 2017 är 300 kr och betalas lämpligtvis in 
på vårt bankgiro 819-0357 så snart året kommit igång. Ange 
namn. 

 

q I kyrkan finns scouthalsdukar och söljor till försäljning för  

 80 + 30 kronor.  Prata med oss ledare om ni är intresserad. 

q Peter Serrander   
      0709-25 50 58 
      peter.serrander@fristadbygg.se 

q Malena Sjöstrand 
      0730-51 92 83 
      malena.sjostrand@telia.com 

q Esmeralda Frick, ledarscout 
      0721-87 76 67 
      esmeralda.frick@live.se 

q Olle Serrander, ledarscout 
      0767-76 99 77 
      serranderolle@gmail.com 

q Simon Sjöstrand, ledarscout 
      0703-89 66 54 
      simonsjstrand@gmail.com 


