
Program hösten 2013 för Havsörnen 
 
V. Datum Tid Plats Program 
35 Mån 26/8 18.00-20.00 Barris Sjö - Stortriss 
36 Mån 2/9 18.00-20.00 Barris Sjö - Stortriss 

Lö-Sö 7-8/9 Lö fm – Sö 
em 

Meddelas separat SEGLINGSHAJK – vi hoppas vi kan segla.  
Mer information kommer senare 

37 Mån 9/9 18.00-20.00 Barris Sjö - Stortriss 
38 Mån 16/9 18.00-20.00 Barris Sjö 
39 Mån 23/9 18.00-20.00 Barris Sjö 
40 Mån 30/9 18.00-20.00 Barris Sjö 

Lö 5/10 ev Sö 
6/10 för de som 
ej kan på lö 

10-14 Barris och Träsjö Fixardag för alla scouter och föräldrar, 
barn med föräldar hjälper till att höstrusta båtarna 
eller annat fix. Boka!!! Utan föräldrars och barns hjälp 
har vi varken stuga eller båtar som fungerar. 

Sö 6/10  Träsjögården Kårstämma 
41 Må 7/10 18.30-20.00 

OBS! Tiden 
Träsjögården Öva inför TräFä (vi ska ju bära hem priset i år 

igen) 
Lö+Sö  
12-13/10 

 Ekebyhovs slott Café helg. Några behöver stå i kaféet och några 
behöver baka. Mer info kommer senare. 

Sö 13/10  Ekebyhovs 
slottspark 

Trä-Fä – Den årliga prestige tävlingen mot 
Färingsö Sjöscoutkår. Olika stationer med utmaningar 
och klurigheter 

42 INGET möte då vi scoutat hela dagen innan. 
43 Mån 21/10 18.30-20.00 Träsjögården Hantverk - Matsakerna alla barn ska ha 

med sig en diskhandduk (som vi ska sy i) 
och sina matsaker (kåsor mm) för att göra 
dessa personliga. 

44 HÖSTLOV – inget möte 
45 Må 4/11 18.30-20.00 Träsjögården Surrning, Eld och Matlagning 

Lö+ Sö  
9-10/11 

 Träsjögården Loppmarknad, Ullmaxförsäljning och 
Café. Alla familjer skänk era saker till försäljning av 
scouterna – och köp. Pengarna går oavkortat till kåren 

46 
 

INGET möte 
Lö-Sö 16-17/11 Lö morgon 

till sö em 
Meddelas separat HAJK - stughajk 

47 INGET möte 
Tis 19/11 Tid meddelas 

separat 
Träsjögården Lägeråterträff för Space Camp – vi visar 

bilder och träffas för gemenskap och reflektion. Även 
de som inte var med är välkomna. 

48 Mån 25/11 18.30-20.00 Träsjögården Navigation, sjövett, väjningsregler 
Sön 1/12  Ekebyhovs slott Julmarknad Ekebyhovslott, info kommer 

senare. 
49 Må 2/12 18.30-20.00 Träsjögården Ljusspår och lägerbål 
50 Tis 10/12 Tid meddelas 

separat 
Ekerö kyrka 
(barnen släpps av vid 
hembygdsgården) 

Julavslutning – märkesutdelning och 
fackeltåg 



	   	   	  
	   	   	  
Kontaktlista:	   	   	  
Fredrik	  Timén	   fredrik.timen@telia.com	   0708-‐499	  888	  
Peter	  Nilsson	   peter.nilsson69@gmail.com	   0702-‐23	  83	  02	  
Stina	  Bäck	   christina.back39@gmail.com	   0709-‐86	  35	  07	  
Delphine	  Ericson	   delphine_ericson@hotmail.com	   070-‐401	  88	  20	  
Anna	  Lagunoff	   anna.lagunoff@live.se	   0704-‐607	  331	  
Tobias	  Augustsson	   tobias@envokeit.com	   076-‐88	  101	  61	  
	   	   	  

 
 

Observera att barnen alltid ska ha med sig 
kläder efter väder då vi oftast är ute. 


