
SPÅRARSCOUT MÅLSRYD VT 2021 

4/2 Fåraherden - pulkaåkning  

11/2 Utfryst  

18/2  Sportlov – Inga scouter 

25/2 Slavhandel 

4/3 Orättvisor   

11/3 HIeroglyfer  

18/3 Kungen  

25/3 Hjärtan 

1/4 Skärtorsdag – Inga scouter 

8/4 Påsklov – Inga scouter  

15/4 Elden  

22/4 Vänskap  

29/4 Prinsen av Egypten - Equmeniakyrkan 

6/5 Inga scouter  

8/5 Hajkdag 

  



INFORMATON TILL FÖRÄLDRARNA 

 

Spårarscout träffas torsdagar klockan 18.00 – 19.00. Oftast är vi på vår lägerplats på Nygården, men 

det händer att vi är inne i SMU-Gården i Gånghester eller i Equmeniakyrkan i Målsryd. När vi är på 

Nygården så går vi gemensamt ner till vindskydden från parkeringen så se till att vara i tid vid 18.00 så 

ni inte missar oss. 

Vi försöker att vara ute ofta och oavsett väder, så se till att klä era barn i kläder efter väder. Oömma 

kläder rekommenderas varje gång, eftersom vi är ute i naturen. 

För att vara med i spårarscout behöver man vara medlem i Equmenia Toarp. Det kostar 100 kr per 

kalenderår och då omfattas man av en kollektiv olycksfallsförsäkring under samt på väg till och från 

scoutmötena. Medlemsavgiften betalas enkalst via Swish till 123 198 9151.  

Första terminen Kan man välja att bli invigd spårarscout och då får man sin scouthalsduk. Den kostar 

110 kr och det betalas vid det tillfället. Dessutom tillkommer en avgift för de hajker som vi har, en på 

hösten och en på våren. Vi kommer alltid att försöka hålla avgifterna så låga som möjligt. 

Invigningen på hösten är en stor händelse för många av barnen så där är det roligt om så många som 

möjligt av familjen deltar, alla är självklart välkomna! 

Om ert barn har speciella behov så meddela oss ledare detta så att vi har möjlighet att ta hänsyn till 

det i programmet. 

Har ni frågor så tveka inte att kontakta oss ledare: 

Elisabeth Bergenholtz 0702-253139 

Bibbi Davidson  0708-139614 

Elisabeth Davidson 0702-767272 

Alexander Hjertén  0733–272821 

 

 

Vi hoppas att det ska bli en rolig, spännande och lärorik termin för scouterna! 

 

/Ledarna 

 

 


