
Program vt22
Arkhyttans scoutkår, torsdagar 18-

19.30

Terminsmärke: Människan; Intresse: God gärningar 

27 jan Gemensam start

3 feb Göra upp eld

10 feb Elda + koka

17 feb Inför Thinking Day 22 februari (vi tänker på andra)

24 feb Lägermöte (föräldrar) och snöaktivitet (scouter)

10 mars Scouternas val

17 mars Uteaktivitet + årsmöte

24 mars Lägermöte (föräldrar) och snöaktivitet (scouter)

27 mars (sö) Scoutgudstjänst & våfflor

31 mars Hantverk

7 april Hantverk

23 april (lö) Sankt Georg och ev. Vårmarknad i Kyrkbyn

28 april God gärning!

5 maj Mini-Pilen (inför Stålpilen)

7 maj  (lö) Stålpilen (tävling), om den blir av

12 maj Hajkplanering

14-15 (lö-sö) Hajk!

19 maj Scouternas val

2 juni Terminsavslutning och märkesutdelning

6 juni (mån) Nationaldagsfirande på Hembygdsgården 

Läger i sommar: DUST
Tid: 30/7-6/8 för Upptäckare, Äventyrare, Utmanare och 3-6/8 för Spårare
Allmän information om DUST-lägren: https://www.dustlagren.se/

https://www.dustlagren.se/


Bra att veta:
 Alla träffar inleds med en inledningsceremoni  utomhus, som alla scouter 

deltar i.  Därefter delar vi  in oss efter avdelning.  Avslutningsceremonin 
har vi för oss själva.

 Hämtning och lämning sker alltid vid kapellet, om inte annat meddelas.
 Ta på dig oömma kläder och rejäla  skor!  Varmt om kroppen,  varmt om 

huvudet och varmt om fötter och händer.
 Om du inte kan komma på en träff: ring och meddela så slipper vi vänta på 

dig i onödan. Men vi hoppas förstås att du vill och kan komma varje gång!
 Vi hoppas att vi får med oss föräldrar som kan bistå på möten emellanåt 

när det krävs att man är några fler vuxna.

 Terminsavgiften är 200 kr per barn och termin. Om man är flera syskon så 
kostar det max 400 kr i familjeavgift per termin. Pengarna sätts in på 
bankgiro 624-4826 (Equmenia i Stora Skedvi), eller swisha till 123 073 
76 76 Teminsavgiften vill vi ha senast 1 oktober för höstterminen och 15 
februari för vårterminen.

 Tidningen Scouten kommer med 4 nr/år till den som betalat sin avgift.
 Halsduken kostar 70 kr. Du kan betala med swish till 123 073 76 76 eller 

sätta in 70 kr på  bankgiro 624-4826  (Equmenia i Stora Skedvi). Ange 
Halsduk och scoutens namn.

          

 Mer information om Arkhyttans scoutkår? 
https://arkhyttanskapell.se/scouter/

 Gå med i Arkhyttans scoutkårs Facebookgrupp!
 Mer information om scouting? www.scout.se

http://www.scout.se/
https://arkhyttanskapell.se/scouter/

