
Ledare 
Ellinor Andreasson 0739-96 70 26 (78ellis@gmail.com) 
Tveka inte på att kontakta mig om ni har några funderingar! 

Spårarprogram HT 20 
 

24/8 Uppstart där vi lär känna varandra (samling i Myråskyrkan) 

31/8 Kanotpaddling i Marsjön (samling vid Myråskyrkan. Har man egen flytväst 

får man gärna ta med den.) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7/9 Vi gör eld och grillar pinnbröd 

14/9 Knop och knep 

21/9 Hinderbana 

28/9 Våra sinnen 

 

3–4/10 OBS! lördag-söndag 

3/10 Kämpalek + Hajk (Vi har ännu inte fått information om kämpaleken kommer 

att bli av, så vi återkommer med mer info senare.) 

4/10 equmenia-Gudstjänst  

OBS! Söndag 4/10 kl. 10. Barnen medverkar samt att nya spårare invigs. 
 

Nu startar vi inomhusperioden 
 

5/10 Vi gör dockor/figurer 

12/10 Baka någon kaka 

19/10 Familjekväll + dockteater (mer info kommer) 

 

26/10 HÖSTLOV 

 

2/11 Legobygge 

9/11 Kalle Kaos     

16/11 Mörkerspårning 

 

23/11 Luciaövning + något mer 

30/11 Vi förbereder oss… 

6/12 Grötfest    

Vi kommer att vara ute på Hyberg 7/9–28/9. Vi vill gärna starta 17.30 vid vindskyddet, så kom i 

tid. Är vi inte på samlingsplatsen, så finner ni oss vid det högra vindskyddet. Klä er efter vädret.  
 

Vägbeskrivning: Från BIK. Kör höger i rondellen in på Hybergsvägen mot Fristad tills ni 

kommer till korsningen mot Sörbo. Sväng där vänster in på en grusväg mot Hyberg, alt. kör 

Damkullevägen mot Sörbo, sväng vänster och kör tills ni kommer till Hybergsvägen. Korsa 

Hybergsvägen mot Hyberg.  
 

Därefter håller ni till vänster. Kör så långt ni kan till ni kommer fram till ett rött trähus. Sväng 

höger. I nästa kurva samlas vi. (Ring om ni inte hittar      ) 

 

Vi kommer att vara ute på Hyberg 16/11, så klä er 

efter vädret. Medtag ficklampa (om ni har) och sätt 

på er reflexer.  

OBS! Söndag 6/12 kl. 17.00. 

Terminen för alla equmenia-grupper avslutas med en gemensam 

grötfest där familj, släkt och vänner är välkomna! Mer info kommer. 
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