
Skogsdjuren HT-21 

7/9 Gemensam uppstart, Skogsdjuren, Vilddjuren och Djungeldjuren 

13/9 Välkomna till rävgrytet 

20/9 Våga tälja och steka 

27/9 Våga tälja och steka (OBS-även föräldramöte) 

4/10 Våga hajka  

9-10/10 Övernattning 

11/10 Våga mötas 

18/10 Våga röra dig 

25/10 Våga pyssla 

1/11 Höstlov, inget möte 

8/11 Våga känna 

13-14/11 Utflykt* 

15/11 Våga elda 

22/11 Våga ta ställning 

29/11 Våga hjälpa 

6/12 Våga ha jullov – vi har avslutning 

 

Våra möten börjar och slutar på 

scoutgården om inget annat anges. Vi 

ber föräldrar att följa scouterna in så att 

vi säkert är på plats och respekterar att 

vi vill börja våra möten prick kl. 18.00. 

Vi slutar kl 19.30 

 

Tänk på att använda oömma kläder 

efter väder, vi är ute även om det 

regnar eller är kallt.  

 

*Mer information kommer 

 

Meddela om ert barn  

inte kommer! 

  
 

Carro 0708-954987   carro@paxnova.se 

Maria 0703-648613 

Martin 0705-564701 

Ola 0702-854594 

Rolf 0709-454966 

Jessica 0739-797877 

Sofie 0735-351152 

Scoutgården 0413-141 50 



 

Andra aktiviteter: Förutom våra vanliga aktiviteter under terminen tillkommer 

en del andra aktiviteter som vi ibland gör tillsammans med resten av kåren. Här nedan 
följer lite information om dem. 

21/9: 100 % scout. Den här dagen är till för att visa hur många vi är som är scouter. 
Ta på dig skjortan eller scouttröjan i skolan eller berätta för kompisarna hur kul det är 
att vara scout! (Är dina föräldrar också scouter? Säg då till dem att ha scoutskjortan på 
sig på jobbet.) Den här dagen är även FN:s och Scouternas officiella fredsdag. 

28/11: Julmarknad! Hela kåren är med och hjälps åt med försäljning och aktiviteter 
på torget. Mer information kommer. 

• Inför julmarknaden samlas vi på scoutgården för att binda kransar, plocka fram 
material och ladda inför julmarknaden. Alla är välkomna att hjälpa till så mycket 
de kan. Mer information kommer. 

 

Vi har två städdagar under terminen, när vi hjälps åt att göra Scoutgården och vår stuga i 
Råröd fin och redo för terminens äventyr. Detta arrangeras av föräldraföreningen. 
Datum kommer. 
 

 

 

”En spårarscout är Ärlig, Hjälpsam och Gör sitt bästa” 
(Spårarscoutlagen) 

 

 

 

 

 

 


