
Höstterminen Äventyrarna Torsdag 2020
Tid: Torsdagar 18.30-20.00

Vecka Datum Program Extra info

35 Torsdag 27/8
Höststart med programplanering, info och 

femkamp

36 Fre-lör 4-5/9 Övernattning i vindskydd på "scoutkullen"

37  Torsdag 10/9 Såg- och yxbevis + knivbevis + bygga vindskydd mm

38 Torsdag 17/9 Såg- och yxbevis + knivbevis + bygga vindskydd mm

38 Söndag 20/9 Cykeljakt på Tinnerö kl 15-18

39  Torsdag 24/9 Eldning

40  Torsdag 1/10 Dassmärket

40 Lördag 3/10 Ev. Arrangemanget "Hjorthornsjakten"

41  Torsdag 8/10 Stormköksbeviset

42 Lör 17-(18)/10 JOTA/JOTI från 16.00 i Scoutgården Ev övernattning 

43  Torsdag 22/10 Lägerinfo + Mörkerorientering + föräldramöte

44 Torsdag 29/10 Höstlov!

45 Torsdag 5/11 Såg- och yxbeviset forts

46 Torsdag 12/11 Facklor

47 Torsdag 26/12 Knopar - upp till bevis!

48 Lör-Sön 5-6/11 Julhulk med övernattning + julfika

Tette (Elisabet) Dalbark elisabet.dalbark@gmail.com Tel 0701-714883

Tomas Chevalier tomas.chevalier@gmail.com Tel 0736-139769

petmo338@gmail.com Tel 0707-360232

mickehogfors@gmail.com Tel 0708-832423

Anders Ekström anders.r8n@gmail.com Tel 0733-987202

Mailgrupp aventyrare2008@bergascout.se

Mer info om Berga Scoutkår: http://berga.scout.se

Mer info om scouterna: www.scouterna.se/

Köpa scoutkläder: www.scoutshop.se

Peter Möller

Mikael Högfors

Plats: Scoutgården om inte annat meddelas 

Ledare denna termin:

mailto:petmo338@gmail.com
mailto:anders.r8n@gmail.com
mailto:aventyrare2008@bergascout.se
http://www.scoutshop.se/


Hej!

Mailgruppen aventyrare2008@bergascout.se

Bilder och sociala medier

Telefonnummer och SMS-grupp 

Tette (Elisabet) Dalbark elisabet.dalbark@gmail.com Tel 0701-714883

Tomas Chevalier tomas.chevalier@gmail.com Tel 0736-139769

petmo338@gmail.com Tel 0707-360232

mickehogfors@gmail.com Tel 0708-832423

Anders Ekström anders.r8n@gmail.com Tel 0733-987202

Mailgrupp aventyrare2008@bergascout.se

Mer info om Berga Scoutkår: http://berga.scout.se

Mer info om scouterna: www.scouterna.se/

Köpa scoutkläder: www.scoutshop.se

Nu är verksamheten igång igen! Vi skickar den mesta informationen med mail, men eftersom vi inte fått igång 

mailgruppen ordentligt ännu så kommer här lite information på papper.

Den nya mötestiden är torsdagar kl. 18.30-20.00.

I höst är vi 16 scouter i gruppen. Det såg i somras ut som att vi skulle få ledarbrist, men det ser ut som att det 

löst sig! Men om någon förälder ändå är sugen på att vara med som ledare eller extra vuxen så är det bara att 

säga till och hänga på!

Mikael Högfors

Ledare denna termin:

Peter Möller

Vi vill fortfarande att scouterna inte använder telefonerna på scoutmötena, men med åldern kommer 

ansvaret att använda telefonen på ett bra sätt om den ändå är med. Scouterna börjar bli stora nu och för oss 

ledare är det bra och smidigt att vid behov kunna ringa direkt till scouterna. Vi kommer därför samla in 

scouternas egna telefonnummer på kommande möte. I Äventyrarna och Utmanarna använder man sig ofta av 

sms-grupper för att kommunicera snabbt (t ex ändrad mötesplats eller annan information). Vi får se om även 

vår grupp känner behov av detta.

Berga scoutkår har en sida på Facebook (Berga Scoutkår, Linköping) där det ibland läggs upp bilder från 

verksamheten. Bara bilder, inga namn, och självklart inga bilder med känsligt innehåll. Om din scout INTE vill 

synas på bilder så meddela oss så att inga bilder visas med den scouten synligt. Detta gäller även för bilder 

som t ex visas på den gemensamma julavslutningen eller bildspel efter läger. 

För två veckor sedan kom det ett mail från support@se.one.com med förfrågan gällande vidarebefordring av e-

post. För att man ska få mail som skickas till vår mailgrupp (aventyrare2008@bergascout.se) så måste man 

klicka på den gröna rutan i detta mail. Om du inte hittar det mailet så skicka ett meddelande till Peter 

(petmo338@gmail.com). Det är genom den nya mailgruppen som all mailinformation kommer skickas så 

viktigt att alla som vill ha e-post är med!
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