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Terminsprogram för spårarscout, avd. Insekterna våren 2021 
   
Tid måndagar kl 18:15 – 19:45 (när vi kan vara på scoutgården) 
Lokal S:t Olofs scoutgård, Tunby Gård  
 Slånbärsvägen 11 
Ledare Hannes Olsson 070-680 85 49, Åke Nurmi 076-018 48 76 

Anna Bergman 073-817 51 67, Anna-Karin Larsson 070-274 89 16 
 

E-post till ledarteamet är insekterna@sanktolof.org 

 
Ha alltid kläder efter väder, vi är ofta ute! Skicka sms om du inte kan komma till mötet. 
 
Hela terminprogrammet är preliminärt och kan komma att ändras med kort varsel. 
Information om mötesupplägg och ändringar kommer via e-post.  
 
 datum dag   
jan 25 mån Digital terminsstart, planering för våren, märken, uppdrag till nästa möte   
     
feb 1 mån Bidragsvecka, mer info kommer  
 8  mån Naturen 1 – lär dig mer om naturen genom att gå ut och titta på den  
 15 mån Goda gärningar 1 – digitalt möte med uppdrag till nästa möte  
 22 mån Thinking day – vi tänker på andra, mer info kommer  
     
mars 1 mån Sportlov –  inget möte  
 8 mån Naturen 2 – mer om naturen  
 14 sön Storstädning av scoutgården – endast för föräldrarna, mer info kommer  
 15 mån Knopmöte  
 22 mån Chiffermöte  
 29 mån Plåstra 1, uppdrag till möte 12/4  
 
april 5 

 
mån Påsklov – inget möte  

 12 mån Dass 1  
 19 mån Inget möte om vi gemensamt kan fira S:t Georg den 21/4, annars möte  
 21 ons S:t Georgsfirande  
 25 sön OBS söndag! Arbetsdag på Tunby – endast för föräldrarna, mer info kommer  
 26 mån Vi tar hand om vårt material  
 
maj 2 

 
sön Vårvandring, mer info kommer  

 3 mån Naturen är bäst  
 10 mån Inför läger, Dass 2  
 13-16 tors- Vårläger  
  

17 
sön 
mån Inget möte  

 24 mån Plåstra 2  
 31 mån Goda gärningar 2  
 
juni 7 

mån 
mån Terminsavslutning, paddling vid Mungasjön  

     
 
 
 

Terminsmärke: Ljusspår Intressemärken: Naturen, Goda gärningar, Plåstra, Dass  
 


