
Häng med på kanothajk i Vättlefjäll den 17-19/6 
Femkamp prova-på 21/6 

 

Testa på om du är en riktig 

scout. Tag med dig en kom-

pis och prova på några av 

scoutings aktiviteter i täv-

lingsform. Lär dig mer om 

vad scouterna gör på friti-

den. Vi träffas på gräsplanen 

bakom blå stället kl 10:00-

15:00. 

       S  MMMRSSOMTI NG  

Sommarhajk med utmanarna 7-9/7  

Följ med  utmanarna på en som-

marhajk vid kusten.  Lär känna 

havet och lär dig hur 

man löser uppgifter tillsammans 

med sina kamrater. 

Trädgårdsdagar  

7, 14, 21, 28 juli 

Dags för en scoutskjorta? 

Prata med din scoutledare 

så lägger vi en gemensam 

beställning. På 

www.scoutshop.se/

scoutdrakt/scoutskjortor 

hittar du mer information 

Det finns skjortor i lokalen 

att prova. 

 Upptäckare, äventyrare och 

utmanare träffas vid lokalen i 

Hjällbo på Skolspåret 3-5 

klockan 16:30 fredagen den 

17e för gemensam avfärd till 

Vättlefjäll. På söndagen är vi 

tillbaka vid lokalen klockan 

16:00. 

 

Spårare är välkomna att följa 

med över dagen på lördagen 

den 18e, då träffas vi vid 

Vättlestugan på Kryddnejlike-

gatan 9 klockan 10:00 och är 

tillbaka på samma plats 

klockan 17:00 på 

eftermiddagen  

 

OBS. För att följa och paddla 

med måste du kunna simma 

200m. Övriga får vandra. 

Ange vid anmälan eventuella 

allergier och specialkost. 

Vi kommer även behöva hjälp 

av föräldrar att köra scouterna 

mellan Hjällbo och Vättlestugan 

så ange även i anmälan om ni 

kan hjälpa till att köra eller 

hämta. 

 

 

 

 

Torsdagar varje vecka under 

sommaren kl 18-20 träffas 

de som är trädgårdsintresse-

rade i scouternas trädgård 

på Skolspåret 3. Vi tar hand 

om växterna, lär oss mer om 

trädgårdsskötsel, lär oss mer 

om scouting för alla åldrar 

och grillar tillsammans. 
Hur lagar man mat från 

havet? Vad finns det egent-

ligen i havet? Och massor 

av bad så klart. Hajken är   

Hajken är gratis och anmä-

lan sker  till Anna Margitin:  

 

Mail:  

annamargitin@gmail.com  

Telefon: 0733-330712 

 

 

Sommarläger i Gorra Åsum 3/7-6/8 

Årets stora scouthändelse 

Jamboree 2022 för upptäckare, 

äventyrare och utmanare (12-

18år)  samlar mer än 12000 

scouter från hela Sverige 

och internationella gäster. 

 

Lägret är 3/7-6/8  i Norra  Åsum 

strax utanför Kristianstad. 

 
Tillsammans utvecklar vi oss 

själva, varandra och världen.  

 

Jamboree22 är en värld fylld av 

äventyr och kompisar. 

En hållbar värld, där tusentals 

scouter möts och tillsammans 

skapar vår gemensamma fram-

tid. 

 

Du hittar mer information på 

www.scouterna.se/

jamboree22/ 

 

Tack vare generösa bidrags-

givare har vi kunnat halvera  

lägerkostnaden till 

 

gratis och anmälan sker till 

Gunilla Karlsson Mail:  

gunilla.k@telia.com  

Telefon: 073-30270 

1500kr inklusive resa till 

och från lägret. 

Anmälningstiden har gått ut 

men vi har möjlighet att 

efteranmäla deltagare. 

 

Om du är intresserad kon-

takta snarast Gunilla  

Karlsson Mail:  

gunilla.k@telia.com  

Telefon: 073-3330270 
 


