
Terminsprogram hösten 2022
Upptäckare

Om ändringar sker kommer det skrivas på scoutkårens Facebook-sida ”Melleruds scoutkår
(SSF)” och på www.mellerud.scout.se. Tänk på att alltid ha kläder för att kunna vara
utomhus.

25 augusti Terminsstart
18:00-19:30, scoutlokalen

1 september Tälja
18:00-19:30, Gropen

8 september Trangia
18:00-19:30, scoutlokalen

15 september Packning
18:00-19:30 scoutlokalen

17 september Skogens Veteraner
9:00-18:00 Källhults bygdegård i Dalskog

22 september Reflektion och lek
18:00-19:30, Gropen

29 september Elda i spisar
18:00-19:30, scoutlokalen

6 oktober Tälja
18:00-19:30, scoutlokalen

13 oktober Pyssla/tälja
18:00-19:30, scoutlokalen

20 oktober Lägereld
18:00-19:30, scoutlokalen

27 oktober Lägerbål
18:00-19:30, Gropen

10 november Matlagning
18:00-19:30, scoutlokalen

17 november Sjukvård
18:00-19:30 scoutlokalen

24 november Tälja
18:00-19:30 scoutlokalen

1 december Julpyssel
18:00-19:30 scoutlokalen

8 december Julavslutning
18:00-19:30 scoutlokalen

1



Allmän information
Kontaktuppgifter till scoutledare och styrelsen
Gemensam e-post till ledarna: info@mellerudscout.se

Scoutledare
Ansvariga ledare
Linnea Andersson 073-569 35 92 linnea.krokfors@telia.com
Emilia Andersson emilia091200@icloud.com
Övriga ledare
Anders Andersson 070-361 60 76 anders.krokfors@telia.com
Filip Björndahl 073-727 16 10 filip@myrarna.se
Christian Krut ”Junior” 072-215 06 81 christian@krut.it

Ordförande
Roland Björndahl 070-714 39 42 roland.bjorndahl@gmail.com

Kassör
Monica Björndahl 0530-100 22 bjorndahl.monica@gmail.com

Övrig information
På våra veckoträffar samlas vi oftast vid vår scoutlokal som ligger i Ängenäs, på vägen från Mellerud mot Vita
Sannar. Adressen är Karlavagnsgatan 4, Mellerud. Ibland åker vi även ut till vår scoutstuga, och den finns i
Ekholmsskogen, på vägen mellan Mellerud och Dals-Rostock. Vi har även en skog med vindskydd, kallad
”scoutgropen” eller Gropen, som ligger mittemot domarringen i Järn, samt en samlingsplats i den södra hamnen
(gamla hamnen) i Sunnanå. Mer information finns på hemsidan.

Vi vill gärna se att scouten bär scoutskjorta, scoutpiké eller scout t-shirt vid varje scoutmöte. Detta är scouternas
uniform, och man köper dem på www.scoutshop.se. Halsduk och märken fixar vi genom kåren. För att få märken
måste man äga en skjorta. Ekonomiskt stöd till skjorta går att söka på:
http://www.majblomman.se/Sok-bidrag/Lokalforeningar/mellerud/

För att få bära kniv måste man ha ett knivbevis. Detta bevis får man av scoutkåren när man klarat vissa kriterier
och moment. Om man missköter sig måste man lämna ifrån sig knivbeviset. Enligt Sveriges lag måste scoutskjorta
vara på för att bära kniven på sig.

Inbetalningskort för medlemsavgift kommer direkt från scoutförbundet hem till er. I medlemsavgiften får man
bland annat en medlemstidning och blir försäkrad.

Alla föräldrar är välkomna att när som helst vara med på scoutmöten, hajker och läger. För de som är intresserade
av att bli scoutledare finns många bra kurser och utbildningar.

Ibland fotar vi på träffarna för att kunna lägga upp bilder Facebookgruppen ”Melleruds scoutkår (SSF)” och
Instagram. Detta för att ni ska få se vad det är vi sysslar med och för att visa gamla scouter i gruppen att vi
fortfarande håller på. Vill ni inte att ert barn ska vara med på foton? Säg då till någon av ledarna.

Scouterna vill ha ett samhälle fritt från övergrepp. Vi vill att alla verksamheter och möten för barn och unga ska
vara trygga och helt fria från övergrepp i alla former. Därför har scouterna tagit fram en webbaserad
ledarutbildning som heter Trygga Möten (www.tryggamoten.se). Genom den utbildas scoutledare i hur man skapar
en trygg miljö för barn och ungdomar, hur man förebygger övergrepp och hur man beter sig om man tror att någon
far illa. Alla våra scoutledare har gått Trygga Möten.
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