
HUSØY SJØ 
ulveflokken

Terminliste for flokken, høsten 2022
SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER
1. møte                                 
35
18.00-18.15 – KORT INFO TIL NYE 
FORELDRE

6. Møte                                  
40

3. møte                                   44 1. Juleverksted

8. møte                                        
36

Kanopadling for 5.trinn
Ta med redningsvest.

13. Høstferie                          
41 

6. tur                                44
(5.-6.) overnattingstur for 5. 
klassinger m troppen.)   

8. Grøtfest 
Beskjed om sted kommer på 
hjemmesiden

15. møte                                
37
Ta med redningsvest! 
Kanopadling, møt sør for 
fotballbanen.

20. møte                                
42

10. fri                                 45
5. klasse; aspirantmøte

JULEFERIE

22. møte                               
38

Ta med kniv hvis du har!

27.  Møte                               
43
«Jungelopptakelse» 
                          

17. Møte                                   46
På Allaktivitetshuset

Lørd. 24. tur                         
38
Følg med på hjemmesiden for 
møtetid og sted                    

      
24. møte                              
47

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

29. aspirantmøte  for             
39
5.kl på Husøybrygga. Ta 
med redningsvest
3. og 4. kl fri                 

 
  

25. ÅRSFEST Husøy sjø          
48

1. møte 12. januar 2023
Møt på Allaktivitetshuset 18.00



Alle møter er fra 18.00 – 19.30 (egen info kommer før tur og arrangement) Ha alltid på speiderskjorte og 
skjerf, 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: Anne Marte Sanda 98857714  Raksha: Therese Nilsen: 920 56 903,  Baloo: Kristin Øilo: 957 00 
399   
Beskjeder om ukas møter finner du på http://www.husoy-sjo.no/ senest mandag kveld.

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