
 

Fjärilarna - Terminsprogram vt 2020  
 
Vi träffas onsdagar kl. 18.30-20.00 vid scoutstugan på Backsippevägen 7, om det inte står 
annan plats i programmet! Scouten ska alltid vara klädd för uteaktivitet!  
 
Ställ bilen nere på parkeringen och gå upp till stugan. Vi vill att alla barn hämtas vid stugan 
efter avslutat möte, samt att ni ringer/smsar till någon av oss ledare om barnet inte kommer 
på träffen.  
 
Skjorta beställer du genom att fylla i här samt swisha till Anneli Anell på 0705332888. 
Observera att du själv måste räkna ihop totalsumman; utan full betalning beställs ingen 
skjorta, halsduk eller märke. 
 
Mötesprogram 
Datum Möte Flagg/Lyktpatrull 
2020-01-15 Repmöte - Knopar och surra Amiraler 
2020-01-22 Eldmöte Blåvingar 
2020-01-29 Hantverk Guldvingar 
2020-02-05 Livlina och isvett Nattfjärilar 
2020-02-12 Vintermöte Amiraler 
2020-02-19 Samarbete Blåvingar 
2020-02-26 Inget möte - sportlov  
2020-03-04 Naturspår  Guldvingar 
2020-03-11 Spårtecken Nattfjärilar 
2020-03-18 Eldmöte Amiraler 
2020-03-25 Schiffermöte Blåvingar 
2020-04-01 Knopar och surra Guldvingar 
2020-04-08 Plåstramöte Nattfjärilar 
2020-04-15 Inget möte - påsklov  
2020-04-22 Inget möte pga St Georgsdagen  
2020-04-23 St. Georgsdagen (torsdag)  
2020-04-29 Tältkunskap Amiraler 
2020-05-06 Matettan Blåvingar 
2020-05-10 Roslagens dag (söndag)  
2020-05-13 Inget möte pga övernattning  
2020-05-15 Övernattning (fredag-lördag)  
2020-05-20 Inget möte pga Kristi himmelsfärd  
2020-05-27 Simning  Guldvingar 
2020-06-03 Cykelutflykt  Nattfjärilar 
Ev. kan programändringar göras, vi meddelar er i så fall.  
 
Ledare: 
Karin Davéus karin.daveus@osterakersscoutkar.se 072-206 06 77 
Thomas Bååthe thomas.baathe@osterakersscoutkar.se 073-987 39 70 
Jakob Valentin jakob.valentin@osterakersscoutkar.se 070-754 75 75 
Philip Tagesson philip.tagesson@osterakersscoutkar.se 076-045 17 88 
Anders Jägermo anders.jagermo@osterakersscoutkar.se 076-76 26 099 
Mer information på baksidan!  
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Gemensamma kåraktiviteter: Vid ett par tillfällen varje termin har vi gemensamma aktiviteter 
med alla scouter i kåren. På hösten är det en ”Kårdag” samt julavslutning och på våren är det 
St. Georgefirande med märkesutdelning. Det kommer alltid ut separat information om dessa 
händelser i förväg. Kåren ställer även upp på en del andra arrangemang, tex julmarknader i 
kommunen samt Kanalens dag. Vid dessa arrangemang tas alltid extra hjälp tacksamt emot 
av föräldrar som kan ställa upp!  

Märkestagning – Programmet är upplagt utefter scouternas metod och innefattar 
märkestagning med märken att sy fast på sin skjorta. Detta är spännande och viktigt för 
många scouter! Dessa märken delas ut på avdelningen av oss ledare, oftast vid vår egen 
julavslutning. Scoutinvigning med märkesutdelning görs dock endast vid 2-3 tillfällen under 
året (julavslutning, St: Georgs Dag och ev. på sommarlägret) och delas enbart ut av kårens 
representant/kårordförande. Missar man ett tillfälle så sker det vid nästa tillfälle!  

Inför hösten: Försäljning av ”JULPÅSE” – Alla scouter får med en påse hem i mitten av                
november innehållande julkalender, ljus och lite övrigt av ”julartiklar”. Det är önskvärt att man              
säljer 1 påse var, men får självklart sälja fler! Detaljerad information ligger alltid med i påsen!                
Vinsten går till kåren MEN 50% skänker vi bort till någon välgörenhetsorganisation. Genom             
åren har vi skänkt stora bidrag till Barncancerfonden, ”Stiftelsen Min Stora Dag” m fl. ”Aktion               
Julklapp”- Scouter som vill får lämna en julklapp innehållande visst förutbestämt innehåll,            
strax innan julavslutningen. Dessa klappar skänks sedan vidare till Läkarmission som är den             
organisation som står bakom detta. Julklapparna levereras sedan till barnhem i olika länder.             
Mer info kommer senare.  

Övernattning/Hajk & Läger: Anslås i programmet och alla är välkomna att delta. Information 
om kommande sommarläger anslås alltid i början av nytt år.  

Terminsavgift: Avi sänds direkt hem till er av scoutförbundet, det kan ta lite tid eftersom vi 
måste ha klart avdelningslistorna innan de skickas in till förbundet. För terminsavgiften är era 
barn försäkrade till och från samt vid scoutaktiviteten. För närvarande är avgiften 550 
kr/termin. Utöver terminsavgift tar vi ut en liten summa vid övernattning, för mat (ca.75-100 
kr). Kostnad för sommarläger ligger på ca 1000-1500 kr/barn beroende på var lägret hålls. 
Terminsavgift måste vara erlagd för att få åka med på scoutläger!  

Ledare: Vi är alltid i behov av ledarhjälp. Har du som förälder ett intresse för scouting och 
friluftsliv, ta kontakt med någon av oss andra ledare så hjälper vi dig in i vår fantastiska 
scoutgemenskap. Här finns många fina ledarutbildningar att gå, de betalas alltid av kåren, du 
ger oss av din tid.  

Belastningsregister från Polisen: Alla ledare i vår kår lämnar in utdrag ur 
belastningsregistret * till kårens ordförande för att kvalitetssäkra vår verksamhet.  

VÄLKOMMEN!  
 

 


