
Unga som gör världen bättre

Scouterna ger över 68 000 barn och unga från alla delar av samhället chansen att uppleva äventyr 

tillsammans och växa som individer. Det innebär att vi varje dag bidrar till ett öppet samhälle präglat av 

mångfald och respekt, något som är mer aktuellt idag än någonsin. Att vi har 100 års erfarenhet av aktivt 

uteliv innebär också att vi har mycket att dela med oss av – allt från gruppdynamik och ledarskap till 

personlig utveckling och stärkt självkänsla. Det bästa? - I Scouterna får alla vara med! 



.

KFUM’s scoutkår i Härnösand 
-Våra avdelningar
• Spårarscouter årskurs 2-3

• Upptäckarscouter årskurs 4-5

• Äventyrarscouter årskurs 6-8

• Utmanarscouter årskurs 9 – år 3 på gymnasiet

• Roverscouter 19-25 år



.

Vad är scouting? 
• Våra värderingar 

genomsyrar allt vi gör – vi 
är schyssta kompisar! 

• Friluftsliv med innehåll

• Som scout lär man sig 
överleva i naturen, 
samhällsengagemang, 
sjukvård och mycket, 
mycket mer.

• Alla aktiviteter som 
genomförs syftar till att 
scouterna ska utvecklas 
som individer och grupp.

• Learning by doing.
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Kårupptakt

Thinking day/Björnersbackar

Våffelhajk

St George firande

Vårhajk

Bromöte åk 3
Nationaldagsfirande

Avslutningshajk

Terminsstart

Kårsamling

Korsmässo-
marknad

Paddelhajks-
utflykt

Hösthajk

Almanackor

Tomtarnas café
Julavslutning

Lägerbålskväll

Filmkväll

Filmkväll

Årshjul
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I ryggsäcken - på möten



.

Scoutskjorta
• Vi har skjortvecka v.42 där vi tar in 

beställningar på storlekar

• 400 kr inklusive halsduk och 
grunduppsättning av märken (Barn)

• Betalning sker via faktura

• Går att beställa själv från  Scoutshop.se 
men då får man inte märken från oss

• Inget måste! Men har man det så använd 

den så ofta som möjligt.
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Föräldrainsatser - för er som vill
• Almanackor - Varje år säljer 

kåren almanackor för att 
tjäna in pengar till kåren, 
inget måste men vi hjälps åt 
så gott vi kan!

• Tomtarnas café - Första 
advent står vi på teatern och 
säljer fika m.m, era barn är 
varmt välkommen att vara 
med en stund under dagen.

• Spårarhjälpen - Ibland kan vi 
ledare behöva hjälp med 
diverse, det kan vara allt från 
skjutsning till korvgrillning. 
Är man intresserad av att 
hjälpa till lite extra så anmäl 
er gärna till en ledare.



Tack!
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