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Royal Cubs Höst 2021
  2 sept Start i Arken

  9 sept Lägerplatsen, Välkommen till lägerplatsen, kläder-efter-väder

16 sept Lägerplatsen, Löv ljusstakar

23 sept Lägerplatsen, Höstbingo

30 sept Lägerplatsen, Hemligt språk

  7 okt Lägerplatsen, Spårning

14 okt Lägerplatsen, Vi äter något gott

21 okt Lägerplatsen, Lägerbål

28 okt Ingen Royal (ledarsamling)

  4 nov Lov

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 11 nov Arken, Batikfärgning

 18 nov Arken, vi är i Sporthallen, ta med gympaskor

 25 nov Arken, Julpyssel

  2 dec Arken, Mys med film och pop-corn

 9 dec Arken, avslutning!!!

Royal Rangers 
lägerplats ligger i 

Alandsryd vid 
Appelhyltan.

Barnen lämnas 18.00 
och hämtas 19.30 där.

Tänk på säker 
överlämning

Kläder efter väder!!

18.00-19.15 
när Royal 

Rangers  är i 
Arken, 

om inte något 
annat är 
planerat

på programmet

www.arken vmo.se

@royalrangersvarnamo

mailto:eevebring@gmail.com


Välkomna till Royal Rangers och Cubs

Royal Rangers är scouting i pingstkyrkan.

Royal Cubs är för de minsta barnen som börjat förskoleklassen och ettan.
 Cubs betyder kull och är engelska.

Från starten i september och t.om oktober kommer vi att vara på 
Royal Rangers hajkplats i Alandsryd.

Tiden är då 18.00 – 19.30.
Tänk på att klä barnen efter väder eftersom vi är ute hela tiden.

Vägbeskrivning:
I rondellen vid brandstationen – ta av mot brandstationen

sväng hö mot Alandsryd, kör ca 300m. 
Det finns några parkeringsplatser vid vägkanten. 

Till hajkplatsen kommer du på en mindre väg, ca 400 m att gå.

Föräldrar och syskon är alltid välkomna att vara med och se vår verksamhet, 
det finns ofta en kopp kaffe att smaka.

Efter ca tre gånger får barnen i Cubs en scarves och sölja/kulhänge.
Skjorta får de köpa först när de går i åk 2.

Ibland gör vi något att äta, men det är långt ifrån alla gånger.

From november är vi Arken.
Tiden är då 18.00 – 19.15

Vårt mål är att ha programmen för de olika åldersgrupperna och
övrig information upplagd på Arkens hemsida:
https://arkenvmo.se/vad-gor-vi/kids/

                      Följ oss gärna på                      royalrangersvarnamo

Vi är glada över att få ha Era barn hos oss i 
Royal Rangers!

Välkommen

https://arkenvmo.se/vad-gor-vi/kids/

