
 

 

  ÄVENTYRARNAS 

TERMINSPROGRAM 

 Våren 2017 
 

  

 

JANUARI 26  Jeriko 
     

FEBRUARI 2  Afrika 

 9  Folket vill ha 

 16  SPORTLOV    ** 

 23  Patrullsmyg  

  
MARS 2  Intro 

                           9  Media 

                         23  Vänskap 

                         30  Spegel Spegel 
 

APRIL  6  Gör skillnad 

                         13  PÅSKLOV     ** 

                         20  SANKT GEORG    

                         27  Projekt/Föräldramöte   * 

 

MAJ 4  Redo 

                         11  Städdag 

                   13-14      HAJK     * 
                         18  Sista mötet 

 

JUNI             V.26  LÄGER PÅ RANSBERG   * 

  

   
Möten torsdagar är normalt mellan 18:30 till 20:00 – Kläder efter väder 

* Kolla hemsidan eller med din ledare, separat inbjudan kommer 

** Inget möte 

 

DINA LEDARE: 

Håkan Björkälv 070-37 38 901 

Efraim Pettersson 072-58 93 301 

Malin Elfversson 073-82 62 032 

Karin Lewenstedt 076-82 84 713 

 

Det är viktigt att 
du meddelar om 

du inte  kan 
komma! 



   

 

 Våra möten 

De träffar som är på terminsprogrammet på 
torsdagar är normalt mellan 18:30 till 20:00. 
Vi kommer vara både inne och ute under 
våra möten. Klä dig för att vara ute varje 
gång. 
 

Även spårare och upptäckare har möten 
samtidigt som vi. De ser upp till er 
äventyrarscouter så fundera på vilket sätt du 
vill vara en förebild för dem. 
 

 

Utöver torsdagarna 

Under våren och sommaren kommer det att 
finnas andra saker förutom torsdagsmötena. 
Separata inbjudningar kommer till dessa 
aktiviteter. 
 

Hajk; Ta på dig din ryggsäck, knyt skorna och 
ta med dig patrullen ut i skogen. Klarar ni av 
att hitta själva i skogen med bara karta och 
kompass till er hjälp? 

 

Läger på Ransberg;  I Sommar åker hela 
kåren till Scout Camp Ransberg på läger. 
Visst ska du med?  
 

Free Being Me 
Under våren kommer vi jobbat med ett nytt 
tema som heter Free Being Me. Det är ett 
unikt program som riktar sig till barn och 
ungdomar. Syftet är att stärka barn och 
ungdomars kroppsliga självförtroende och 
självkänsla. 
 

 

 

 

 

 

 

Hemsidan 

Scoutkårens hemsida är ett bra att vända sig 
till om du vill hitta information om vad som 
ska hänmda. Är det något som ni inte hittar 
eller som ni saknar? Prata med ledarna. 
 

http://www.nsf.scout.se/storalevene 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook 

Har du missat att Scoutkåren finns på 
facebook? Här hittar du både bilder från våra 
möten men även information om vad som 
händer i framtiden.  
 

Säker och trygg förening 

Säker & Trygg förening är en 
kvalitetsmärkning där målet är bättre hälsa, 
minskad skadefrekvens, ökad säkerhet och 
trygghet i föreningslivet. 
Scoutkåren blev under 2009 certifierad av  
Vara kommun till detta arbete. Detta 
certifikat arbetar vi varje år med för att få 
behålla. 
 

Scoutgården 

Scoutgården är stor med förråd, kök och flera 
rum. Det är viktigt att alla tar hand om den 
och visar respekt när ni är där. Utöver våra 
torsdagsträffar kan patrullen träffas i 
Scoutgården. Säg till oss ledare bara så att 
det inte krockar med någon uthyrning. 
 

 


