
    
 

Spårarscouterna 
 

Forshaga 
Våren 2022 

 
 

Alla ordinarie scoutmöten är i Hvilan på onsdagar mellan 18:00 och 19:30. Utflykter 
meddelas med särskild inbjudan. Scouter OCH Ledare ska vara klädda för att vara ute då 
vi kommer att vara ute mesta dels. 
 
Januari 
12 Terminsstart 
19 Elda – försök med vad som brinner lätt 
26 Lek med snö eller aktivitetsbanken 
 
Februari 
02 Reflexvandring 
09 Överlevnad 
16 Lekar 
23 Thinking day 
 
Mars 
02 Sportlov – Inga scouter 
09 Skabelucker 
16 Hantverk 
23 Skapa IM 
30 Klura IM 
 
April 
06 En kväll på Sisugården 
13 Påsk pyssel 
20 Påsklov – Inga scouter 
27 Naturligt IM 
 
Maj 
04 Förberedelser inför vårfest 
07 Vårfest för alla medlemmar 
11 Hitta (IM) 
14 Glasshajk - Edeby 
18 Kanot i Abborrtjärn 
25 Terminsavslutning – Sörtjärn 18-20 

 
 
 
 

Telefonnummer till ledarna: 
Peter Tjäder  0703-15 67 05 
Rebecca Lindman Dahl 0702-96 11 16 
Scoutlokalen  054-87 00 02 

E-post: info@nsf-forshaga.se 
Hemsida: http://www.nsf-forshaga.se 
Instagram: nsfforshaga 
Facebook: NSF Forshaga 



Om vårt program 
 
Välkommen till ett helt nytt år med det som vi hoppas kommer ge er många roliga och 
spännande aktiviteter i scouterna och på din fritid. Vi ber er att klä er efter vädret för på 
grund av den pågående pandemin kommer vi att vara ute mesta delst, detta för att minska 
smittspridning i den pågående covid pandemin. 
 
Vi påminner också att stanna hemma om du inte är frisk. 
 
Just nu har vi en stor grupp med scouter och vi känner att vi tyvärr inte kan ta emot fler. 
Om du har en kompis som vill komma och prova på kontakta en ledare INNAN scoutmötet 
 
 
 
2 februari ska vi ut och leta reflexer, tag därför med dig en ficklampa, om du inte har så 
har vi några att låna ut. 
 
16 mars, 23 mars och 13 april kommer vi göra något hantverk och pyssel dessa datum 
kan det bli lite extra smutsigt och vi rekommenderar att inte ha bästa kläderna på sig. 
 
6 april detta möte börjar vi och avslutar på parkeringen vid sisugården. 
 
7 maj tänker vi ha en liten fest för alla medlemmar i kåren, dvs scouter ledare och 
stödmedlemmar.  Det kommer att ske utanför Hvilan (scoutlokalen) mellan kl. 15-18, mer 
information kommer 
 
14 maj kan du hänga med på en cykeltur till Edeby och käka korv och glass. De som vill 
får även övernatta och cyklar hem på söndagen, se som inte vill sova över cyklar hem 
lördag eftermiddag, mer information kommer 
 
18 maj provar vi på att paddla kanot i Abborrtjärn, tag med handduk och ombyte om du 
har och vill kan du ta med egen flytväst annars har vi som du får låna. OBS! vi börjar och 
avslutar mötet vid Abborrtjärn. 
 
25 maj är det terminens sista scoutmöte och detta kör vi vid Sörtjärn kl. 18-20 med olika 
aktiviteter och något att tugga på. OBS! scoutmötet börjar och slutar vid Sörtjärn 
 
Om Pandemin tillåter så blir det läger i Mangskog, separat inbjudan och mer information 
kommer 
 
Vi söker ständigt efter nya ledare så vi välkomnar om det är någon förälder som vill vara 
med som ledare, det är inget krav att kunna scouting utan mer att kunna stötta barn och 
hjälpa till att hålla ordning på gruppen. 
 
 
Mobiltelefonen är inte ett redskap som scouterna behöver ha med sig till scoutmötet, det 
finns fast telefon i lokalen och någon av ledarna har alltid med en mobiltelefon om vi är 
ute. Så vi har alltid möjligheten att nå er eller larma om det skulle uppstå en situation. 
 
Hälsningar 
Ledarna 
 



 
 


