
       Spårarscout 
           Program våren 2022 

 

 

 

 

 

 
Patrullen Ekorren Åk 3 

     Tisdagar kl. 18-19 

 



Februari 

1 Start med pinnbröd    

8  En kväll på isen.  

15 Eldkväll med patrullen 

22 Runt Solliden i mörker. 

 Ta med ficklampa om du har.    

Mars 

1 Sportlovsscout. Fettisdagen…  

8 Ingen scout då Equmenia har  

årsmöte 10 mars             

15  En scout lär känna och vårda naturen…   

22 Patrullkväll  

29 Kniv gaffel och sked.  

Om du har något udda bestick hemma så ta med. 

April 

5  Orientering   

12 Vad kan man göra av ull? 

19 Påsklov – ingen scout 

29 Fredagsmys kl.18-21 

Maj 

5 Vårens stora scoutkväll, alla scouter och  

ledare med märkesutdelning kl.18-20 

 – mer info kommer!  

 

18-20 juni  Scoutläger på Ladtjärnstorp!  

Detta är något att se fram emot! 

Inbjudan och info kommer under våren 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Pinnbrödsmärket! 

Efter en idé från 
scouterna finns nu 
vårt eget nya 
intressemärke! Vi 
kommer jobba med 
märket flera kvällar 
under våren.  

 

 
”Med goa ögon”  
Det är titel på en 
sång vi ska lära oss 
under våren. Vi 
hoppas också att 
det ska bli lite 
inspelning av 
”musikvideo” när vi 
och många fler är 
med och sjunger 
och gestaltar. Info 
kommer om/när det 
närmar sig 

 

Scoutbönen 
Livets Gud som söker alla, du som ser till var 

och en,  
till vad än du vill mig kalla  

är jag redo bli din vän.  
Tack för staden och naturen och för glädje 

varje dag.  
Tack för människor och djuren.  

Hjälp mig följa scouters lag 
Amen 

 
 
 

 



Tisdagar kl.18.00 – 19.00  

   

Vi är ute nästan alla gånger, oömma kläder efter väder.  

Samling på Solliden vid ”vår eldplats” om inget annat 

anges 

 

Vi sprider info till föräldrar/vårdnadshavare via 

WhatsApp, är du inte med i gruppen? Skicka sms till A-C 

Medlemsavgift är 220 kr /person och läsår.  

 
 
 
 

VÄLKOMNA!!! 

www.skarekyrkan.se (här finns programmet också) 
 

Ledare: 

Anna-Carin Cleve tel. 070 254 64 62 

Helene Abrahamsson tel. 076 82796 55 

Agneta L-Hjalmarsson tel. 070 605 7319  

& Melker, Vigor och Hanna  

 
 
 

 

http://www.skarekyrkan.se/

