
 Terminsprogram VT-19  

     Äventyrare 

Tisdagar kl. 18.00-19.30  

Vecka Datum Aktivitet Information 

3 15/1 Uppstart, vi går igenom och planerar 
höstens program mm. 

Scoutgården 

4 22/1 Ute, göra sittplatser vid vindskydd Scoutgården 
5 29/1 Pulkaåkning, Hoberget, medtag 

matsäck, grillmöjligheter finns. Klä er 
varmt för att vara ute! 

Scoutgården går 
tillsammans till 
Hoberget 

6 8-9/2 Hajk, ingen tisdagsträff. Separat info. 
Start 17.00 fre, slut 14.00 lör. 

Scoutgården 

7 12/2 Matlagning ute på trefot, soppa, 
glödhoppor                                                         

17/2 Kårkväll kl. 18 

Scoutgården 
 

8 19/2 Matlagning ute, muurikka Scoutgården 

9 26/2 Matlagning ute, trangia Scoutgården 

10  Sportlov, ingen träff  
11 12/3 Badhuset, simbevis  Badhuset 

12 19/3 Ev. Hajk Fansen, eller annan helg i mars Fansen 

13 26/3 Klättervägg, Höghammarhallen Höghammarhallen 

14 2/4 Tillverka lägerbålsfilt, matpåse etc. Scoutgården 
15 9/4 Tillverka lägerbålsfilt, matpåse etc.                                                     

14/4 Kårkväll kl. 18 

Scoutgården 

16 16/4 Vandring Bolletjärn Långnäs 
 

17  Påsklov, ingen träff  

18  Valborgsmässoafton, ingen träff  
19 11-12/5 Hajk i Ora som avslutas med 5-kamp, 

ingen tisdagsträff. 
Ora, Norra Dellen 

20 14/5 Paddla kanot, Långnäs Bolletjärn 

21 24-26/5 Hajk och avslutning, ingen tisdagsträff. Mårdbo 
 

Med reservation för ändringar! 

 

Ledare: Linda Wikström tel. 070-2556564, Ingrid Lans tel. 070-2240473 



 

Viktig information: 

Scoutskjortan skall användas på våra träffar, har man ingen får man beställa 

genom oss. 

 Vill man som förälder vara med på våra aktiviteter går det naturligtvis bra. 

Under våra kårkvällar brukar vi ledare träffas. Det vore roligt om även ni 
föräldrar och deltagare kan vara med på våra kårkvällar. 

Terminsavgiften är 375 kronor (max 650/ familj om man har syskon) och 
betalas via postgiro till Svenska Scoutförbundet, avi kommer 

I och med detta är man kollektivt försäkrad, betala därför snarast möjligt! 

Det är viktigt att vi blir informerade om allergier, mediciner osv. 

Kom ihåg att utrusta barnen med rätt kläder efter aktivitet och väder! 

Det går alldeles utmärkt att hyra scoutgården för t. ex barnkalas, konferenser, 
övernattningar m.m.  

Om ni känner att ni skulle vilja vara med som ledare i scouterna tveka inte att 
höra av er! 

Mårdbo Är vår hajkstuga som vi försöker nyttja så mycket som möjligt. Det är 
en timrad flottarstuga utan el och med utedass, vackert belägen vid 
Mårdnästjärn i Segersta.  

  

 

   


