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19/1  Nu startar vi igen 

26/1  Klättring/Patrullen 

2/2  Klättring/Patrullen 

9/2  Stor mage/Stort hål 

16/2  Stor mage/Stort hål 

23/2  Sportlov Inget möte 

2/3  Förberedelser för hajk 

4-5/3  Vinterhajk 

9/3  Repövning/ förbered gör det själv möte 

16/3  Gör det själv möte 

23/3  Bästa hajken  

30/3  Bästa maten 

6/4  Påsklov Inget möte 

13/4  Snart är det hajk 

14/4  Hajk för tredjeårs 

15-16/4 Gör det självhajk 

20/4  Gör det själv möte 

27/4  Blöta i Råröd 

30/4  (Sön) Valborg 

4/5  Vilse i Snärjet 

11/5  Förbered äventyret 

18-21/5 Äventyret 

25/5  Kamp i Trollsjön 

1/6  Avslutning 

23–29/7 Sommarläger 

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

Kontakt: 

Mats  070-568 50 99 

Fredrik 070-352 01 40 

Mathilda  070-390 16 65 

Elsbeth 072-510 10 02 

Philip 073-708 67 20 

Henrik 070-541 41 65 
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Föräldrar och scouter 

Nu är det en ny termin för äventyraravdelningen Renen. Tänk på att det troligen är ganska kalt 
på den första hajken i Mars. Om ni har frågor kring utrustning så fråga gärna oss ledare vad som 
krävs. 

Vi är ofta ute. Räkna med att vi kommer att vara ute på samtliga 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.  

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 

Meddela oss om ni inte kan komma 

Vi ledare är tacksamma om ni meddelar oss OM ni inte kan komma på ett möte. Facebook, 
telefon eller mail. Vi är ofta ute och vill veta om alla har kommit eller ej. 

Facebook 

Du vet väl att ni kan hitta oss på Facebook? Kårens sida är: ”Eslövs Scoutkår” 

Vi ledare lägger alltid ut all information på Renens sida, som heter ”RENEN, ESLÖV”. Säkra att 
du och ditt barn är med där. 

 

Lopphämtning 

Vi behöver hjälp från er föräldrar. Meddela ledarna om ni kan hjälpa till. Tyvärr vet vi inte vilka 
dagar det blir än. 

 

 

     Med vänliga scouthälsningar 

     Ledarna 


