
 

HUSØY SJØ
ulveflokken

Terminliste våren 2021 – følg med på www.husoy-sjo.no hver
uke! Koronaen kan føre til endringer!

JANUAR FEBRUAR MARS APRIL MAI JUNI
07. fri 4. møte

Husk lommelykt

04. møte 1. påskeferie 06. møte
Møt ved Spar på 
Føynland – ta med 
kniv

3. 
avslutningsmøte

14. fri 11. møte

Husk lommelykt

6. eller 7. tur
Beskjed kommer

08. møte 13. fri
(Kr. Himmelfartsdag) God Sommer!

21. møte 18. møte

Husk lommelykt

11. fri 15. møte 20. møte

Kanopadling, husk 
vest

24. tur
Ski eller skøyter – 
været bestemmer.

25. vinterferie 18. møte 22. møte 27. møte

Kanopadling, husk 
vest

Kanopadling 
gjennomføres ikke hvis 
det blåser for mye, 
oppmøte samme sted 
uansett.

28. fri 25. møte 23. St. Georgs dag
24. 
Småspeidersamling
Vestfold krets
29. fri Vi begynner 

igjen 1. uke i 
september

Alle møter er fra 18.00 – 19.30 (egen info kommer før tur og arrangement) Ha alltid på speiderskjorte og skjerf hvis du 
har, ha med speiderkniv når det står. Ha på klær til å være ute og leke i, uansett vær!   Si fra hvis du ikke kommer!
Akela: Therese Nilsen: 920 56 903, Phao: Anders, Raksha: Anne Marte og Baloo: Kristin
Beskjed om oppmøtested for møtet finner du på http://www.husoy-sjo.no/ senest mandag kveld.
(Hvis du ikke har speiderkniv å ta med selv, så får du låne)

http://www.husoy-sjo.no/
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