
 

Djungeldjuren VT-22 

3/2 Ny tid!-uppstart 

10/2 Upplysningstid 

17/2 Ur led är tiden 

24/2 Sportlov, inget möte  

3/3 Tid att klura 

10/3 Vilken soppa 

17/3 Hur, var när 

24/3 Våffeltid 

31/3 När det är för tid för mat (lämna in lappar) 

7/4 Tid att förbereda + föräldramöte  

14/4 Påsklov, inget möte 

21/4 Upprest 

22-23/4 Övernattning* 

28/4 Ta i trä   

5/5 Färgglatt 

12/5 På spaning - Abullahagen 

19/5 Tid att bygga 

26/5 Inget möte pga vårläger 

26-29/5 Vårläger Hörrs Nygård- Tidsmaskin* 

2/6 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 kl.17.30. 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  
 
Carina 073-033 08 45 
Emma 072-017 11 02 
Isabella 0708-39 00 66 
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. 

22/2 
Thinking day. Firas av scouter över hela världen. Scouternas grundare sir Robert Baden-
Powell föddes denna dag och det gjorde även hans fru Olave Baden-Powell som startade 
flickscouterna.   

23/4 St Georg 
23 april firas scouternas skyddshelgon Sankt Georg, eller Sankt Göran på svenska..  

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! 
 

 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) 

 

 

 

 

 

 


