
Avdelningen Sjöfåglarna hösten -22 

 
Hej och välkomna till hösten 22  
Vi Sjöfåglar är en Spårar avdelning i Hjälteby Sjöscoutkår. Spårare är det första 
stadiet inom scouterna, man är spårare i två år och vi delar ibland upp gruppen i 
första och andra års spårare.  
Efter spårare är man: Upptäckare i två år, Äventyrare i tre år och Utmanare i tre år 
 
I scouterna samarbetar vi ofta i mindre grupper som vi kallar patruller. Ibland har vi 
även aktiviteter där alla scouter i kåren deltar.  
Höstens aktiviteter kommer att fokuseras på att alla skall känna sig hemma i 
avdelningen och alla skall känna att man är med i scouterna. 
 
I scouterna tycker vi om att visa upp vad vi har gjort eller lärt oss, detta gör vi genom 
att ta märken som vi sedan syr fast på vår scoutskjorta.  
Scoutskjorta är inget krav men det är ett praktiskt plagg som tål en hel del.  
 
Det är viktigt att scouterna har kläder som håller dom varma och torra och som 
klarar att vara ute i naturen, och det kan bli röklukt. 
 
Våra möten är vanligen mellan 18.15 och 19.45 ibland behöver vi mer tid och då 
slutar vi kl 20.15.  
Vi har de flesta möten vid Sjöstugan men det kan vara så att vi träffas på annan plats 
om det passar aktiviteten bättre, t.ex.  Myggenäs skola eller Sundsby. 
 
Programmet är preliminärt och det kan ändras, blir det ändringar så mejlar vi ut 
informationen och det kan bli samma dag. 
Ibland kan vi ta med fika till mötet men det kommer vi att meddela när vi har 
aktiviteter som det passar till.  
 
Program hösten 22 avdelningen Sjöfåglarna 
 
5 september Uppstart   2:a års spårare 

10 september Uppstarts hajk Heldag  2:a års spårare 

12 september Nu kör vi sjöfåglarna Föräldramöte  
19 september Allemansrätten   
26 september Elda Vi grillar en korv  
3 oktober    
10 oktober Trangia kök Vi kokar soppa  
15-16 oktober Höst hajk  2:a års spårare 

17 oktober Inget möte Vi vilar i dag  



21-22 oktober Övernattning  Sjöstugan 1:a års spårare 

24 oktober    
31 oktober Höstlov Passa på att vara 

ute 
 

7 November    
14 November    
21 November    
28 November    
5 december Scouter stöttar   
15 November obs 
Torsdag 

Julavslutning Sundsby Hela kåren  

 
Peter Elvesson 0706 – 31 78 86 
 


