
Skogsdjuren HT 22 

v. 36 5/9  Uppstart 

v.37 12/9  En scout vårdar naturen – Vi hjälper till med ”Håll Sverige rent”  

och plockar skräp, Föräldramöte 

v.38 19/9  Organisationstävling – samarbete på bästa sätt, löser klurigheter och uppgifter i 

patrullen 

Sön 25/9  Gemensamt möte i Råröd* - vi träffas alla 

spåraravdelningar tillsammans! 

v.39 26/9  Inget möte efter Råröd 

v. 40 3/10  Stormkök/Tälja – lär oss mer om kniv och 

att tälja och lär oss använda stormkök. 

Halva gruppen åt gången, vi byter nästa 

vecka. 

v.41 10/10  Stormkök/Tälja 

v.42 17/10  Packa och Chiffer – Vad behöver man ha 

med sig på övernattning?  

Och chiffer? Ett hemligt språk! 

21-23/10   Övernattning* 

v.43 24/10  Inget möte efter övernattning 

v.44 31/10  Höstlov inget möte 

v.45 7/11  Elda – vi lär oss mer om eld och hur man eldar 

v. 46 14/11   Skapa plats för ljus – Vi tillverkar ljuslyktor av glas och/eller metall, man får välja. Ta 

gärna med glasburk och konservburk. Har du hammare och hörselkåpor är det också 

bra att ta med. 

v.47 21/11  Ljus och mörker – Ser vi stjärnor? Hur lyser reflexer? Vi undersöker ljus och mörker 

tillsammans 

v.48 28/11  Nu tändas tusen juleljus, Avslutning – Vi avslutar terminen, med fika och 

ljusspår! 



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. 

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 S  0705-564701 

Rolf  0709-454966 

Alexandar 0727-038319 

Irena  0722-515380 

Martin O  0706-536255 

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. 

27/11:  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. 

Städdagar  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. 
 

I år, 2022, fyller Eslövs scoutkår 110 år!  

 

 

 

  

”En spårarscout är Ärlig, 

Hjälpsam och Gör sitt bästa” 
(Spårarscoutlagen) 


