VÄLKOMMEN TILL BERGA
SCOUTKÅR!
Till hösten hoppas vi att fler barn och vuxna i Berga/Vidingsjö vill prova på scouting!

Scouting – vad är det?
Scouterna gör unga redo för livet genom äventyr och utmaningar som får oss att växa som
individer. För att lära oss saker använder vi scoutmetoden vilket innebär att vi i mindre grupper,
patruller, lär oss genom att göra. I Scouterna får alla vara med, vi har ingen avbytarbänk och vi är
schyssta kompisar där alla får vara med och bestämma. Friluftsliv och uteaktiviteter är centralt i
scouterna, men scoutprogrammet innehåller också många andra aktiviteter.

Att vara scout i Berga scoutkår
Varje termin ser olika ut i scouterna, men återkommande är att vi är mycket ute – i alla väder!
Som scout i Berga scoutkår får du t ex prova på att laga mat utomhus, elda, paddla, lösa chiffer,
träna på första hjälpen, hantera kniv, göra olika hantverk och lära dig om miljö och natur. Som
scout får du också möjlighet att åka på övernattningar och läger och delta i heldagsaktiviteter.

Föräldrar!
Börjar ditt barn årskurs två i höst, är det tillräckligt gammal för att få vara med i
scouternas verksamhet i den yngsta åldersgruppen – Spårare (åk 2-3). Det går
givetvis att börja även om det är äldre.
Nuvarande spårargrupp (födda 2012) har sin verksamhet på onsdagar kl. 18.00 –
19.30. Får vi intresserade barn och föräldrar är planen att starta en ny
Spårargruppen på måndagar eller tisdagar. Annars finns det några platser kvar till
onsdagsgruppen. Ledarna i de båda grupperna planerar tillsammans, men vi driver var sin grupp.
Barn vars föräldrar ställer upp som ledare har förtur.
Scoutkårens verksamhet bygger helt på frivilligt arbete och gruppernas ledare rekryteras framför
allt bland barnens föräldrar. Du behöver inte ha någon egen scouterfarenhet för att hjälpa till vid
mötena. En grund i scouterna är learning-by-doing och då tillsammans med scouterna. Syskon
kan såklart följa med till scouterna när du som förälder är med i verksamheten.
Vi säljer inga bingolotter, kakor eller dylikt, däremot behöver vi några arbetstimmar per år av dig
som förälder (som inte är ledare) för främst städning av lokal och underhåll av vår scoutgård.
Måndagen den 31 maj mellan kl. 18-19 bjuder vi in er föräldrar till ett föräldramöte, för att
berätta mer om vår verksamhet. Vi är utomhus vid scoutgården. Är ditt barn intresserad av att
börja, gå in på vår hemsida och gör en medlemsansökan: https://berga.scout.se/bli-scout/. Du
som redan ställt ditt barn i kö behöver inte göra det en gång till.

Mer information
Mer information om scouting hittar du på: www.scouterna.se och om scoutkåren hittar du på:
berga.scout.se. Vår egna scoutgård ligger i Berga på Pionjärgatan 37.
För frågor och anmälan till föräldramöte: Mia Dalbark 070-30 87 987,
miahenrik@hotmail.com

