
 

 

Terminsprogram Najaderna VT 2022 
13/1 En ny härlig termin!  

20/1 Demokrati och patrull 

27/1 Hypotermiskt möte  

3/2 Organisation Föräldramöte, digitalt 

10/2 Hantverk 

17/2 Torrsegling 

24/2 Ledarskap 

3/3 Sportlov Inget möte  

10/3 Att samarbeta  

17/3 Avanti! Och hitta rätt! 

24/3 Kreativa lösningar 

31/3 Surrning och livlina  

7/4 Gyllene schaklet 

14/4 Påsklov Inget möte 

9-10/4 Filmkväll  Mer info kommer 

21/4 Mat i skogen  

23/4 Båtjobb Mer info kommer  

28/4 Inför scouternas dag 

1/5 Båtjobb Mer info kommer  

5/5 Segling  Sätra varv, kl 18-21 

7/5 Scouternas dag Mer info kommer 

12/5 Segling och brouppgift Sätra varv, kl 18-21 

19/5 Segling  Sätra varv, kl 18-21 

25-29/5 Vårsegling Mer info kommer 

31/5 Kåravslutning Mer info kommer  

2/6 Avslutning  

XX/X Sommarsegling  Mer info kommer  

Mobiltelefoner och liknande stör vår verksamhet på möten, övernattningar och seglingar. Vi vill därför att dessa 

lämnas hemma. Om det behövs ringas så har alltid ledarna telefon. Mobiltelefoner och liknande kommer att 

beslagtas vid upptäckt och återfås först i slutet av mötet/seglingen. Enda undantaget är de som har fått ok från 

ledarna för instagrambilder. 

Möten är på torsdagar 
mellan 19.00 och 21.00 i 
Kåken på Gillegatan 15 om 
inget annat meddelas. 
Om du inte kan komma ett 
möte SMSa en ledare eller 
ring till kåken innan mötet,  
Kåken tel: 08 - 646 12 39 
najaderna@hojdarscout.se  
Ledare: 
Casandra Kiltoft 
Tel: 073-919 43 27 
Lisa Andoff 
Simon Ryberg 

Personlig utrustning  
Kniv 
Knoprep  
Penna och papper 
Tändstickor  
Plåster/första förband  
Korrekt scoutklädsel 
(skjorta, halsduk samt 
oömma byxor) 
 
OSB kom ihåg att även klä 
dig varmt.  
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AVDE LNINGS RO P 
Över alla hav och sjöar 
stävar vi mot nya öar 
Söker spänning, äventyr 
hittar rätt bland prick och fyr 
Genom stormar, lugna vatten 
vana händer håller ratten 
NAAAJADERNA 

HAJEN 
Vi hajar allt 
och tar det kallt 
hajar du  
HAJEN 

VALROSSE N 
Kämpartag det har vi alla 
Och vårt rop ska alltid skalla 
När vi alla seglar ut 
ibland ejder mås och trut 
VALROSSEN 

SÄLE N 
Vinden dansar, vinden jagar 
Skepp på våg i mulna dagar 
Bukt i segel, måsars skri 
Skall väl Sälen gå förbi 
SÄLEN 

TUMLAR EN 
Vi vet vad vi vill  
aldrig står vi still 
med fenorna på ryggen 
syns vi mer än myggen 
Vi tumlar omkring 
och håller ihop 
i Mälaren vi forsar 
alla åt oss morsar 
för vi är 
TUMLAREN 

DELF INE N 
Vi kämpar och strävar 
när vi hissar och revar 
snabba som pilar 
i Mälaren vi ilar 
I vattnet trivs vi bra 
det är så det ska va’ 
Det är vårt rätta element 
som vi alltid har känt 
DELFINEN 

VALE N 
Vi gillar skog och land 
men sjön i första hand 
även om det verkar kärvt 
Valen kämpar friskt och djärvt 
VALEN 
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