
GRODAN HT-2020 

Månad Datum Dag Program Övrigt 

Augusti 31 Måndag 
Du, jag, GRODAN och kåren. Vi välkomnar alla nya 
scouter. Vi pratar lite om hur det är att vara scout. 

  

September 

7 Måndag 
Pick-pack i vått och torrt. Stort regnställs- och 
stöveltest. 

ALLA måste ha med regnställ och 
stövlar, oavsätt väder.  

14 Måndag 
Chiffer och annat klurigt. Vi prövar på att lösa 
hemliga meddelanden. 

  

21 Måndag Hösttecken. Vi tar en tur i Nackareservatet. 

Samling vid Markuskyrkan i 
Björkhagen kl 18:00. Bra om 
scouterna har med sig varm dryck 
och sittunderlag. 

28 Måndag Stormkök. Vi provar på att koka te utomhus.   

Oktober 

3 Lördag 
Lördag på Fräkenbotten. Vi går ut till vår scoutstuga 
i Ågesta. Förälder får gärna följa med. Separat info kommer senare. 

Scouthalsdukarna kommer att delas 
ut. 4 Söndag 

Söndag på Fräkenbotten. Scouter som var med förra 
året kan stanna kvar och sova över i tält. 

5 Måndag Läder och rep. Söljor och paracord. Möte 1 Vi prövar även scoutskjortor. Går 
att köpa på Scouterna.se 

12 Måndag Läder och rep. Söljor och paracord. Möte 2   

19 Måndag 
Plåster och förband. Vi övar inför vårens 
märkestagningar. 

  

26 Måndag Höstlov (Inget möte)   

November 

2 Måndag 
Världens möte. Vi hjälper barn som inte har det så 
bra. 

Mer info kommer. 

9 Måndag 
Godistillverkning/bakning. Vi tillverkar nått som går 
att sälja på basaren. 

  

13-14 Fredag -
Lördag 

BASAR i Kärrtorps gymnasium. Varje familj kommer 
att få ett arbetspass, antingen på fredagskvällen eller 
under basaren på lördagen. 

Separat info kommer senare. 

16 Måndag 
Syns jag i mörkret. Vi testar reflexer och pratar 
trafikvett.  

  

23 Måndag Scoutigt. Patrullerna prövar på knopar och livlinor.   

30 Måndag 
Det är spännande med eld. Vi grillar vid 
lägerbålsplatsen och täljer pinnar. 

  

December 
5 Lördag 

Lilla Julafton. Vi drar till Holken i Sollentuna. 
Sibirienjägarna lär dyka upp. 

Separat info kommer senare. 

7 Måndag Julmys. Terminsavslutning.   

Januari 11 Måndag Terminen startar igen!   

Mötena är alltid 18:30-20:00. Lämning och hämtning sker vid flaggan om inget annat anges.  

Tänk på att alltid ha kläder efter väder! Vi är ute på mötena.  
Om du inte kan komma skicka ett sms till 0708-30 55 88 (Avdelningsledare Malena Beijer) 
 

Grodans avdelningsrop 
Fluga, slända, larv och mygga! Vi är tuffa, vi är snygga! Allting som vi tar oss för, Gör vi med ett gott humör!  
GRODAN, GRODAN, GRODAN! 


