
 

  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

9 feb Vi startar vår resa jorden runt i Antarktis Solliden 
 Kläder efter väder. 18.00 - 19.30 som vanligt 
16 feb Afrika   Solliden 
 Var beredd på en färd ut i öknen  
23 feb Asien   Solliden 

Ikväll kan allting hända! 
 

SPORTLOV v9 – Inga scouter 
 

9 mars Sydamerika   Skårekyrkan 
 Inspiration av Inkas indianer, att sy våra lägerbålsfiltar  
16 mars Nordamerika   Solliden 
 Kontakta och bli kontaktad 
23 mars Oceanien och Australien  Badhus-Deje 
 Vi doppar fötterna och simmar iväg 
30 mars Europa   Solliden 
 Sevärdheter och kända turistmål. Utmaning att bygga eget 
  
PÅSKLOV v14 och 15 – Kolla info om TGIF 20 april Utmaningen   Solliden 

 Föräldrar och syskon är välkomna att hänga på! 
22 april -lör Svealandskampen  Östra Ämtervik 
 Dagsaktivitet. Mer info kommer . . .  
27 april Ut i svenska vildmarken  Ängebäck 

De som vill cykla samlas på Solliden 17.30, ledare cyklar med. 
Annars samling 18.00 vid Ängebäck (jordgubbsförsäljning) 

 
2 maj - tis Scouthögtid   Skårekyrkan 
 Syskon och föräldrar är välkomna att vara med. 
 Scoutskjorta och halsduk på, om du har! 
5-6 maj fre-lö Hajk   

Plats och mer info meddelas senare 
11 maj Patrullkväll med äventyrarnätverket Hammarö 

Samling Skårekyrkan 18.10, åter ca 20.50 
16 maj – tis Avslutning och häng   Solliden 
 Äventyrarscouterna bjuder in oss till häng och grill. 

Observera att det är en tisdag som är sista dagen 

Medlemsavgiften för vårterminen har de flesta betalat 
redan i höstas. De som valde att betala för en termin i taget 
kommer vi att meddela.   
 

Program Våren 2023 
Pandan – Jorden runt! 

 
 

Har du frågor eller behöver nå oss? 
Föräldrar: Lättas att nå oss alla via vår grupp i Whats-app! 
 
Anna 0703 23 49 37 Jenny 0703 16 68 36 
Viktor 070 528 79 15 Katta 076 29 18 331 
 

TGIF – 7 april 
Viktor och TGIF bjuder in hela 
Pandan till en ”välkommenkväll” 
med tonårsgänget.  
Tid: 18.45 i Skårekyrkan 
 
Häng på för att testa! 
TGIF ses fredagar, med start från 
19.00 för dig som fyller 13 i år. 

Scoutläger: 17-21 juni 
Plats: Ladtjärnstorp 
Mer info kommer! 

Scoutskjorta: Som vanligt är du 
välkommen att lämna in urväxta 
skjortor. Lämna till en av oss 
ledare. Kolla även med oss om du 
är intresserad av att köpa en 
begagnad (fåtal). 
Ny skjorta- Scoutshoppen: Vi 
lägger ut länk i Whats app för den 
som vill köpa en ny. 


