
Scouterna handlar i 
grund och botten om 

att vara en schysst 
kompis och 

medmänniska, det är 
något som alla vi 

scouter runt om i hela 
världen försöker leva 

upp till. 

KONTAKTER

Emma Norström
emma.norstrom@me.com

+47 47956727

Josefine Ahlin
jossahlin@gmail.com

+46 700434854

Therese Lundell 
lundelltherese@hotmail.com

+46 702543754

Erika Gustafsson
dernee_@hotmail.com

+46 704242055

Hedemora Scoutkår välkomnar 
barn som går i årskurs 2 och 3.

Möten äger rum:

TISDAGAR
18.00 - 19.30

VÅRTERMIN 
2020 

SPÅRARE

Hedemora Scoutkår
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4/2-20 Vi poppar popcorn över öppen eld, leker lekar och går 
igenom schemat för terminen.

11/2-20 Eldning, vi lär oss om eld och går igenom lite säkerhet samt 
brännskador. Vi bakar såklart lite pinnbröd.

18/2-20 Bad, vi försöker ta simmärket och går igenom lite badvett. 
Kom i håg BADKLÄDER, pengar till badet och en 10 krona till 
skåpet.

22/2-20 Thinking day. Mer information kommer.

3/3-20 Knopar, vi testar att surra och försöker att ta repmärket.

10/3-20 Plåster, vi går igenom första hjälpen och lär oss om sår och 
lite om livräddning.

17/3-20 Vi gör varsin hajkbricka och lär oss chiffer (hemligt 
kodspråk).

24/3-20 Vi lagar god mat på Trangiakök. 

31/3-20 Vi letar efter vårtecken.

7/4-20 Packa väska, vi förbereder oss inför Risshyttelägret och lär 
oss om vad som är bra att ha med sig på läger.

18-19/4-20 Övernattning på Sommarro.

23/4-20 St Georg, hela kåren firar tillsammans. Det delas ut 
märken som ni tagit under året. Ta på dig scoutskjortan om du har.

28/4-20 Sy lägerbålsfilt och dekorerar med era nya märken.

5/5-20 Matpåse, vi gör en påse till våra matsaker som vi dekorerar 
med tryck.

12/5-20 Hopp, lek, mys, och gör-klart-alla-saker mötet. Avslutning 
med GO-FIKA.

21-23/5 Risshyttelägret. Sista anmälan 28/2-20. 

Föräldrar får gärna vara med på möten 

och hjälpa till. Vi är tacksamma för hjälp! 

Har ni frågor så ring eller ta upp det före 

alternativt efter mötena.  

-VAR REDO

S P Å R A R  P R O G R A M  V Å RT E R M I N  
Kläd er alltid i oömma varma kläder efter väder då vi oftast kommer vara ute. Vi har möten på tisdagar: 18.00–19.30 i 

vår scoutstuga Sommarro som ligger på stadsberget (om inget annat meddelas). Vi önskar att ni blir lämnade och 

hämtade vid stugan. Medtag gärna frukt till mötena, vi brukar ta en liten paus. Ficklampa kan vara bra att ha då det 

fortfarande är mörkt ute. Håll koll på hemsidan www.hedemorascout.se och på kårens facebooksida @hedemorascout 

där håller vi er uppdaterade när det händer nåt nytt.

THINKING DAY:  22/2-20 

Så här började det… 
Den dagen var både Lord och Lady Baden Powells födelsedag. 
Lord Baden-Powell föddes 1857 och hans hustru Olave 1889. 
Ända sedan 1924 har den här dagen firats som en dag då vi 
tänker på våra scoutkamrater jorden runt och på scoutrörelsens 
grundare. I år kopplas dagen extra mycket till historien, eftersom 
flickscouting firar 110 år och temat är tidsresor.

ST GEORG: 23/4-20 

Den 23 april varje år firar scouter över hela världen Sankt 
Georgsdagen. Utgångspunkten för dagen är berättelsen om 
riddaren Georg som genom sitt mod räddar en by från en 
fruktansvärd drake. Årets St Georg-budskap har 
temat påverkan och att arbeta tillsammans för en bättre värld.

RISSHYTTELÄGRET: 21-23/5-20 

Nu är det dags för läger! Kom i håg förstoringsglaset för vår 
mästerdetektiv behöver hjälp att skilja på illrar, hermeliner, 
minkar, mårdar och vesslor. Packa dina lägersaker och ett glatt 
humör och följ med på årets Risshytteläger. 

Lägret startar i Risshyttan torsdagen den 21/5 klockan 20.00 och 
slutar söndagen den 24/5 ca 14.00.

Bevismärke simning. Att kunna simma är en bra 
förutsättning för att aktiviteter på eller i närheten av vatten 
ska vara säkra och roliga.

Tända. För att få värme, kunna laga mat och skapa en 
mysig stämning är det bra att veta hur man enkelt och 
säkert gör upp och underhåller en eld. Genom att jobba 
med intressemärket Tända övar du på grunderna för att 
elda.

Genom att jobba med Brinna lär du dig mer om elden 
och hur man kan använda den på ett bra sätt. Eld som 
kan användas till att laga mat på, skapa en mysig 
stämning eller ge värme.

Problemlösning och Fysiska utmaningar, fantasi och 
kreativt uttryck. För att få första repmärket ska du kunna 
slå tre viktiga knopar och visa dina patrullkompisar och 
ledare detta. Du ska också veta vad du kan använda varje 
knop till.

Plåstra. En förutsättning för att du som scout ska kunna ta 
eget ansvar och ge dig ut på olika äventyr är att du kan 
hantera skador och olyckssituationer som kan uppstå. Det 
är viktigt att du vet vad man ska göra om någon skadar 
sig och det är skönt att veta att dina kompisar vet vad de 
ska göra om du skadar dig.

Det här märket är ett tillhörighetsmärke och visar att du 
är spårarscout. 


