
   

 

Program Renen hösten 2022 

Sep 

1 Start 

8 Vi är ute och backar en knut och äter upp den 

15 Fixa till inför hajken 

17-18 Harry Potter Hajk 

22 Paddelmöte i Råröd OBS Vi börjar kl 18 i Råröd 

29 Vilse i skogen 

Okt 

6 Laga hajkmat 

13 Hajkplanering 

20 Sjukt kul möte 

22-23 Hajk 

27 Här ska det viftas 

Nov 

3 Höstlov och filmkväll 

10 Fortsätt att vifta 

17 Fortsätt laga 

24 Förbered julmarknaden 

25-26 Julfest i Råröd 

27 Julmarknad på torget 

Dec 

1 Julbad på badet 

 

 

 

 

 

Våra möten är alltid torsdagar 
klockan 19-21 på scoutgården i 
Eslöv om inget annat anges.  

Kontakt: 

Mats  070-568 50 99 

Mathilda  070-380 16 65 

Fredrik 070-352 01 40 

Elsbeth 072-510 10 02 

Philip 073-708 67 20 

Henrik 070-541 41 65 



   

 

 

Föräldrar och scouter 
Nu är det en ny termin för äventyraravdelningen Renen. Första hajken kommer väldigt snart och 
är en distriktshajk. Anmälningslappen behöver komma in redan på vårt första möte. 

Under terminen kommer vi att vara ute på många möten. Så var ALLTID klädd för att HELA 
mötet är utomhus.  

Om du har några frågor är du välkommen att ringa någon av oss ledare, telefonnummer finns på 
programmet. Vi svarar gärna på frågor om mötena, tips på friluftsutrustning mm.  

Ses snart! 

Regel på Renen 

Scouterna får inte ta med sig godis eller andra sötsaker till våra aktiviteter. Detta gäller alla 
möten, övernattningar och hajker, om vi inte sagt något annat. Vi ledare kommer så klart att 
bjuda på fika när vi anser det lämpligt.  

Telefoner 

Vi ledare vill inte att scouterna har med telefoner på våra uteaktiviteter. På hajkerna får 
patrullerna låna av oss. Om de är med så tar vi inget ansvar för dessa. Risken för fuktskador eller 
att scouterna ska tappa bort dem är stor. Vi kan alltid hjälpa till så att scouterna kan nå er eller att 
ni kan nå scouterna om det verkligen behövs 

Ring om ni inte kan komma 

Vi är tacksamma om ni kan ringa OM ni inte kan komma på ett möte. Vi är ofta ute och vill veta 
om alla har kommit eller ej. 

Vill ni föräldrar ha info via mail? 

Vissa föräldrar får all info också via mail från oss ledare. Meddela Mats mailadressen om ni också 
vill få detta. 

Facebook 

Det bästa sättet att få all information är dock via Facebook. 

Kårens sida är: ”Eslövs Scoutkår” 

Vi ledare lägger alltid ut all information på Renens sida, som heter ”RENEN, ESLÖV”. Scouter 
och föräldrar: se till att gå med där! 
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