PROGRAM FÖR NYINGARNA
HÖSTEN 2021

Vi träffas i Brunnskyrkan måndagar kl 17.30-19.00 om inget annat anges i programmet.
Bara alla är friska kör vi på med Nying så normalt vi kan i Coronapandemin. De vanliga råden gäller naturligtvis.
Stanna hemma om du är förkyld eller lite snorig. Det är förstås extra viktigt de gångerna vi är inomhus. Den
gemensamma storsamlingen är tillbaka. De flesta kvällar när vi träffas i Brunnskyrkan samlas vi i kyrksalen
tillsammans med Mysingarna och Upptäckarscout. Vi sjunger, lyssnar på en Bibelberättelse och samlar in
pengar till fadderbarn i Thailand. Sedan delar vi upp oss i de olika grupperna. Om Coronaläget plötsligt
försämras får vi ställa in den gemensamma delen och bara mötas i grupperna.

6/9
13/9

		

20/9

		

27/9

		

4/10
11/10

		

18/10
25/10

		

8/11
15/11

		

Första klassens fruktsallad
Skattjakt

Bra utekläder.

Gott i magen - sent på dagen

Vi träffas på Ekhöjden. Bra utekläder behövs.

Bästa bagarna

Förkläde om du vill.

Nej inte tveka - ikväll ska vi leka
Det stora bildmysteriet

Utekväll - kläder efter väder.

Allt går lekande lätt – om vi samarbetar rätt
En öppen kväll

Har du egna idéer?

Filmkväll
Full fart i köket

Förkläde om du vill.

22/11

Mörkerspårning

29/11

Luciaövning

6/12

Luciaövning
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Varma kläder, stövlar och ficklampa behövs.

Luciafest

Mer info kommer.

Varmt välkomna!
LEDARNA FÖR NYINGSCOUT
Anders Eriksson, 0474  -  107 84
Lena Rydén-Gustafsson, 070 - 5 53 36 57
Christina Lindqvist, 070-660 69 46

Vi har inte planerat in någon Hajk med övernattning
i höst. Istället har vi funderat på att åka till Vetlanda
och bowla vid något tillfälle. Vi får återkomma med
närmare information under terminens gång.

MEDLEMSAVGIFT 2021
Medlemsavgiften inkluderar olycksfallsförsäkring och kostar 100:-/kalenderår men max 300:- för en familj.
Avgiften betalas in på Bankgiro 141-6528, BKU i Åseda, eller genom att Swisha till 123 401 83 39.
Vänligen betala avgiften snarast. OBS! Skriv medlemmens namn och ”Nyingscout” på meddelandet.

