
 
UTMANARNA 

ÄVENTYRARNA 
AUSÅS SCOUTKÅR 

HÖSTEN 2021 
 
 

Söndag 29 aug Möte 
Vi inleder terminen med att se över vårt 
material, t.ex. vindskydd och stormkök. 
 

10.00 - 14.00 

Onsdag 8 sep Möte 
Inför Smugglarhajken. Vi kommer bland 
annat titta närmare på olika sorters chiffer. 
Obs! Även de som inte ska delta på hajken är 
varmt välkomna.  
 

18.30 - 20.30 

Lör-Sön 18-19 sep Smugglarhajk 
Hajken inleds på Brösarps station och 
avslutas vid Vitemöllas badplats. Anmälan 
sker senast 5/9. Kostnad 400 kr. 
 

Mer info kommer 

Tisdag 21 sep 100 % scout i vardagen 
Bär scoutskjortan eller annat scoutplagg i 
skolan, på jobbet, på träningen osv. 
 

 

Onsdag 22 sep Möte 
Vi vårdar utrustningen efter Smugglarhajken 
samt tränar på att elda.  
 

18.30 - 20.30 

Lördag 25 sep Höstmarknad 
I Örjaparken. 

 

13.00 - 16.00 

Söndag 26 sep Föräldramöte 
Vid detta tillfälle får vi besök av en av 
Scouternas konsulenter. Emma kommer 
bland annat prata om Scouterna och scouting 
i allmänhet samt hur kul det är att vara 
ledare. Obs! Detta tillfälle är enbart för er 
som föräldrar.  
 

10.00 - 12.00 

Lördag 2 okt Höstmarknad 
I Ausås. 
 

Mer info kommer 

Söndag 10 okt Möte 
Vi arbetar med olika sorters hantverk 
utomhus.   
 

10.00 - 14.00 

Onsdag 20 okt Möte 
Vi färdigställer våra hantverk utomhus. 
 

18.30 - 20.30 

Söndag 7 nov Möte 
Vi arbetar med olika sorters hantverk 
inomhus. 
 
 

 

10.00 - 14.00 

 



 
 

 

 

Onsdag 17 nov Möte 
Julbak inför julmarknaden.  
 

18.30 - 20.30 

Torsdag 25 nov Kransbindning 
I scoutstugan. 
 

Mer info kommer 

Lördag 27 nov Julmarknad  

I församlingshemmet i Ausås. 
 

14.00 - 16.00 

Lör-Sön  4-5 dec Övernattning 
I Pyringatorpet, och precis som traditionen 
lyder så spelar vi julklappsspelet. Var och en 
behöver därför ta med sig ett eller flera paket 
för totalt 50 kr. 
 

Mer info kommer 

 
Kan ni inte komma på något möte är det bra om ni meddelar oss. 

Vi träffas vid scoutstugan om inget annat anges. 
Klä er så att ni kan vara ute. 

 

 

Hälsningar från Äventyrar- och Utmanarscoutledarna 
 

 

 

 
 

Therese 073 - 804 01 63 therese.helgesson@live.se 

Janet 070 - 532 93 00 varalov68@gmail.com 
Jan 070 - 573 54 88 jmakesson@gmail.com 

Ämma  amommoma@gmail.com 

Magnus  m.hedstrom@telia.com 
 

Scoutstugan 

 

042-530 12 

 
www.ausas.scoutkar.nu 

http://www.getout.se/ssrscoutvaror/sektion.asp?katid=774
http://www.ausas.scoutkar.nu/

