
 

Skogsdjuren VT-22 

31/1 Ny termin 

7/2 Upplysningstid – Vi eldar och gör pinnbröd 

14/2 Ur led är tiden – Vi lär oss om sjukvård 

21/2 Sportlov, inget möte  

28/2 Tid att klura – Hemliga språk 

7/3 Vilken soppa – Vi använder stormkök 

14/3 Hur, var när – Avstånd och karta 

21/3 Våffeltid – Vi gräddar våfflor 

28/3 Upprest – Vi bygger tält 

4/4 Tid att förbereda + föräldramöte – Vi lär oss packa 

11/4 Påsklov, inget möte 

18/4 Annandag påsk – Vi har äggiga aktiviteter  

25/4 Ta i trä – Vi sågar, hugger och täljer. 

29-30/4 Övernattning i Råröd* 

2/5 Färgglatt – Vi gör batik 

9/5 På spaning – Abullahagen* (ta med kikare om du har) 

16/5 Tid att bygga – Vi surrar och bygger 

23/5 Inget möte pga vårläger 

26-29/5 Vårläger Hörrs Nygård- Tidsmaskin* 

6/6 Sommartid- avslutning

 
Mötena 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. Tänk på att 
använda oömma kläder efter väder, 
vi är ute även om det regnar eller är 
kallt. Meddela om ert barn inte kommer. 
*Mer information kommer  

 
Carro 0708-954987 
Maria 0703-648613 
Martin 0705-564701 
Ola 0702-854594 
Rolf 0709-454966 
Jessica 0739-797877 
Sofie 0735-351152 
Alexandar 0727-038319 
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. 

30/4 Valborg 
Traditionsenligt Valborgsfirande i Trollsjön som kåren anordnar. Alltid kul att se många 
scouter och föräldrar här. Mer information kommer. 

v.31 
I år är det nationell Jamboree. Ett stort gemensamt scoutläger för hela Sverige som hålls 
på lägerområdet Norra Åsum i Skåne. De äldre scouterna i kåren kommer att åka och 
man får gärna åka och hälsa på! Spårarna kommer inte att arrangera något gemensamt 
besök men fråga gärna om tips inför ert besök. 
 

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

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

 

 

 

 

 

 


