
Spårarscoutprogram vårterminen 2019 
 
Januari 
22 Uppstart 
29 Tillverka kluring 
 
Februari 
5 Besök av Eva 
12 Sportlov 
19 Pulka* OBS! Samling och hämtning vid Bråtens Gård 
26 Sinnenas kväll 
 
Mars     
5 Semlor 
12 Kroppsmått 
19 Handikappad 
26 Sinnenas kväll  
 
April   
2 Chiffer* 
9 Påskvandring*  
16 Påsklov 
23 Spårning* 
30 Valborg, ingen scout     
 
Maj     
7 Utemat*     
14 Inför gudstjänst* 
18-19 Hajk* 
19 Scoutgudstjänst* 
21 Första hjälpen* 
28 Sommaravslutning* 
 
 
Läger 28/6-30/6      
 
 
 
* Kvällar då vi är ute, så kläder efter väder. Vi är ute även vid regn. Använd 
reflexväst så att vi syns då vi ibland går iväg från kyrkan. 
 
  OBS! Se baksidan 
 
Spårarscout samlas på tisdagar kl 18-19.30 i Tabergs Missionskyrka.  

19 maj Scouthögtid  
Vi träffas kl 10.30 vid kyrkan 
Efteråt blir det scoutlunch. 

Hajk 18-19 maj med start kl 16. 
Mer info kommer. 



Har du några frågor är du välkommen att höra av dig till  
Linda Andersson 0705 79 83 61 
 
www.tabergsmissionskyrka.se 
 
 
 
Hajk 
Vi planerar att ha en hajk 18-19 maj. Vi kommer att vara i Taberg. Mer info kommer. 
 
Läger 
Årets höjdpunkt, läger, kommer att gå av stapeln 28/6 till 30/6 för våra spårarscouter. Detta år 
är det ett så kallat storläger vilket innebär att vi är ca 3 500 deltagare som samlas vid Eds 
Herrgård utanför Bor. Oslagbart 2019 
 
Påskmusikal 
Lördag 6/4 kl 17 samt söndag 7/4 kl 10 har vi en påskmusikal i kyrkan. Vi vill bjuda in er till 
något av dessa tillfällen. 
 
AW 
1/3 inbjuder vi till en AW i kyrkan kl 19. Då kommer Johanna Bjurenstedt och berättarom sitt 
liv för oss. 
 
Scoutkläder 
Vi ser gärna att scouterna har en scout t-shirt och sin halsduk på sig på tisdagarna. Halsduk får 
de när de invigs och t-shirt köper man enklast på www.scouterna.se  
Vi rekommenderar t-shirt till spårarscouter (åk2-3) och scoutskjorta till upptäckarscouterna 
(åk 4-6).  
 
 

  
  

http://www.tabergsmissionskyrka.se/
http://www.scouterna.se/

