
          
Lord Baden-Powell          Upptäckar/Äventyrarscout program        Scouterna 
                                     

                   Tema ”Vatten”, Scoutprogram Våren-2022 
Januari      
25 Uppstart, tipspromenad       
  
Februari 
1  Pulka eller pinnbröd, aktivitet efter väder 
8  Snöskulpturer eller rullkollage 
15 Sportlov, ingen scout         
22 Pulka, Vi ger oss ut i backen – ta med pulka, hjälm?, korv, dryck….ca. 20.00*   
25 TMU årsmöte 19.30 Se vidare info på församlingens hemsida 
 
Mars 
1  Bibel, vi träffar församlingens pastor Daniel Lundstedt 
8  Vattenexperiment  
13 Tillsammansgudstjänst med scoutmedverkan 
15 Vattenlekar 
22 Kretslopp/sådd 
29 Köpa mat 
 
April     
5  Laga mat          
12 Påsklov, ingen scout   
19 Vattenrening 
26 Vattenhjul                                                                     
  
Maj 
3  Vattenhjul/vattendjur 
10 Bygga flotte 1 
17 Bygga flotte 2 
24 ingen scout, lägerförberedelser för ledarna 
25-29 Läger, mer information kommer 
31 Kanot/flottpaddling, Åsasjön  
 
Juni   
7  Avslutning, Granarpsstugan 
18-19 el. 20 HAJK – Lysekil, mer information kommer               
Vi samlas på tisdagar kl 18-19.30 (ibland till ca. 20.00) vid Tabergs Missionskyrka. 
Tillsvidare satsar vi på utesamlingar så kläder efter väder!! 

”Scoutanhöriga” o alla andra 
varmt välkomna till gudstjänsten. 
 

Samling/ 
hämtning 
direkt på p-
platsen upp 
mot Berget. 
 

Samling/ 
hämtning 
direkt vid 
Åsasjön. 
 



 
 
Har du några frågor är du välkommen att höra av dig till  
Daniel Jannesson 0702 26 19 41 eller Johannes Ekstener Fält 0738 40 74 24                        
Under www.tabergsmissionskyrka.se skall också programmet komma in. 
 
                            
Scoutkläder 
Vi ser gärna att scouterna har en scout t-shirt/scoutskjorta och sin halsduk på sig på 
tisdagarna. Halsduken får alla de när de invigs. Vi rekommenderar t-shirt till spårarscouter 
(åk2-3) och scoutskjorta till Upptäckar/Äventyrsscouterna (från åk 4).  
Vi har några storlekar av både t-shirts och skjortor, kanske någon vill kolla hur de ser ut 
eller prova någon storlek. Vi hjälper förstås gärna till så långt vi kan. Prata med din ledare! 
 

                             
 
Alla kläder köper du enklast själv direkt på Scouterna.se och välj där scoutshopen.  
 
Märkesplaceringar: 
På fliken nedan hittar du allt om Märken. Där finns information om olika märken och  
deras placering. 
https://www.scoutshop.se/guider/markesguide 
 
    

                                           
   Upptäckarscout      Äventyrarscout  
 
 
 
 
 
Gällande Covid-19 så följer vi folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vi försöker vara 
ute i allra möjligaste mån och strävar efter att håller avstånd.  
Och självklart är alltid alla friska scouter välkomna!! 
 

                 Välkomna till en ny termin! /scoutledarna 


