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Terminsprogram 
Äventyrarna vårterminen 2023 

Välkomna till en ny termin med Äventyrarna! 
Vi kör fortsatt möte på onsdagar mellan 19–21, man får lov att komma som tidigast 
18:50. Vi är allt som oftast utomhus men det kan hända att vi är inne någon gång ibland, 
efter varje möte står det om vi ska vara ute eller inne. Man bör ha kläder efter väder 
på/med sig, hellre för varm än för kall. Mobiltelefoner lämnar man i fickan om inte annat 
anges under mötet. Samma regel som förra terminen gäller även i år, dvs att om man inte 
kan följa reglerna eller lyssnar på tillsägelser så kan man bli hemskickad med samtal hem 
till förälder. Vi behandlar varandra med respekt och är vänlig mot varandra och naturen.  

I vår är målet att kunna genomföra ett överlevnadsläger där varje scout ska klara sig själv, 
mer info finns på baksidan. För att kunna genomföra detta läger måste vi träna och 
fräscha upp vissa färdigheter. Äventyrarna var med och planerade vårterminen och 
känner förhoppningsvis igen sin planering.  

Vi har medvetet inte bokat några möten under sport och påsklov, det kan hända att det 
blir något litet möte men detta meddelar vi i god tid.  

Januari 
Onsdag 18 19:00 -- 21:00 Uppstart Terminens första möte där vi planerar 

StyggaMyggan2.0. INNE 

Onsdag 25 19:00 -- 21:00 StyggaMyggan2.0 Uppbyggnad av StyggaMyggan2.0. INNE 

Februari 
Onsdag 01 19:00 -- 21:00 Knopkul Bra knopar att kunna inför olika äventyr. UTOMHUS 

Onsdag 08 19:00 -- 21:00 Laga på läger Matlagning på Trangiakök. UTOMHUS 

Onsdag 15 19:00 -- 21:00 Eldstafett Hantering av eld på olika sätt. UTOMHUS 

Mars 
Onsdag 01 19:00 -- 21:00 Vad behöver jag? Vad behöver jag och min patrull på en hajk? UTOMHUS 

Onsdag 08 19:00 -- 21:00 Hur packar jag? Hur packar jag min väska för att slippa ont I axlarna. 
UTOMHUS 

Lördag 11  Årsmöte Kårens årsmöte. Mer info kommer.  

Onsdag 15 19:00 -- 21:00 Planera hajk Vi planerar vad, var och hur vår hajk ska gå till. 
UTOMHUS 

Onsdag 22 19:00 -- 21:00 Sur(r)a och knopa Vi surrar olika verk. UTOMHUS 

Lördag 25  Fixardag Vi vårstädar scoutgården. Vi förväntar oss att både 
föräldrar och scouter deltar.  

Onsdag 29 19:00 -- 21:00 Surra en säng Vi surrar ihop en sovplats. UTOMHUS 

April 
Onsdag 12 19:00 -- 21:00 Elda instruktioner Vi tränar på att göra eld. UTOMHUS 

Onsdag 19 19:00 -- 21:00 Vad gör ajg när något oväntat händer? Hur hanterar jag en oväntad och läskig situation? 
UTOMHUS 

Lördag 23  St. Georg Mer info kommer 

Onsdag 26 19:00 -- 21:00 Vattenkrig Ha på dig dina regnkläder, om du har tar med en 
vattenpistol, nu ska vi testa våra regnkläder. UTOMHUS 

Onsdag 29-30  Ev. Hajk.  Preliminärt datum för vår hajk. Mer info kommer 
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Maj 
Onsdag 03 19:00 -- 21:00 Lösa och läsa ledtrådar Varför ska man läsa hela texten innan man gör något? 

Det får ni veta under detta möte. UTOMHUS 

Onsdag 10 19:00 -- 21:00 Planera för överlevnad Vi planerar vårt överlevnadsläger.  

Lördag 17-21  Kårläger Vårens och kårens gemensamma läger. Mer info 
kommer. UTOMHUS 

Onsdag 24 19:00 -- 21:00 Backklättring Vi klättrar på läskbackar och andra roligheter 

Onsdag 
 

31 19:00 -- 21:00 Avslutning Vi avslutar terminen. UTOMHUS 

Juni 
Onsdag 06  BAKKEN Mer info kommer 

 

Extra info 
Den 8:e mars önskar vi att de som har en egen vandringsväska tar med denna då vi ska 
provpacka våra väskor och gå en liten runda med dom. Har man ingen vandringsväska så 
är det inga problem då vi har ett par stycken som vi kan låna ut.  

Den 26:e April ska scouterna ha på sig sina regnkläder och gärna ta med sig en 
vattenpistol då vi ska ha vattenkrig för att se hur bra våra regnkläder klarar av regn och 
rusk.  

Den 29-30:e April har vi preliminärbokat att ha ett läger. Mer info kommer angående 
detta.  

Vi har ännu inte satt något datum för vårt överlevnadsläger, det vi vet är att det kommer 
ske under sommaren. Under detta lager ska scouterna klara sig själva “utan” ledare. Vi 
ledare kommer givetvis att finnas på plats hela tiden men tanken är att scouterna ska 
använda sina kunskaper för att bygga lager och allt vad hör till.  

 

 

Kontaktuppgifter 
Christina Henriksson  christina@veberodscout.se 0761105915 

Sofi Frid  sofi@veberodscout.se 0735447272 

Nicole Jönsson  nicole@veberodscout.se 0706386659  
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