
Patrullkontakter 
 

Nya patrullen: David Hallenrud – 0768-59 83 07 

Vargen – Mikaela Johansson – 0703-52 34 26  

Räven: Emma Forsberg – 0734-01 12 09 

Flugsvampen (Tonår): Anna Jonsson – 0768-14 15 10 

Kolla gärna hemsidan: www.ljurhalla.se och följ 

vår Instagram @equmenialjurhalla 

 

 

Hej scouter och föräldrar!  

Här kommer lite information inför höstterminen: 

Under våra scoutkvällar har vi några regler vi försöker följa för att få så 

trevliga kvällar som möjligt. 

• Följa scoutlagen 

• Lyssna på och respektera varandra 

• Lägga undan mobiltelefonen  

• Vårda språket. Tänk på vad du säger till din kompis 

• Var tysta när det är samling eller när någon annan pratar 

 

Tema ”Växa” 

I höst kommer vi ha temat ”Växa” under 

våra gemensamma samlingar. Det 

kommer handla om hur man kan växa 

som människa, ledare, i en grupp, i 

samhället etc.  

Hajk 
De senaste åren har vi haft en 
uppskattad hajk på höstterminen. Den 
kommer bli 20–21 okt. Mer info kommer. 
Scoutskjorta 
Behöver någon beställa ny scoutskjorta 
kommer det finnas tid för det efter 
scouterna den 5 sep. En gammal skjorta kan lämnas in, hel, ren och utan märken för att få 
rabatt på nya skjortan. 
 

 
 

 

Schemat för våren hittar ni på baksidan:  

Har ni några frågor är det bara att höra av sig! 

Hälsningar scoutledarna  

http://www.ljurhalla.se/


Scout Hösten 2018 

Hej! Nu drar scouterna 

igång igen. Är du scout eller 

skulle vilja bli är du varmt 

välkommen att hänga på. 

Scouter är för dig som går i 

fyran och uppåt. Onsdag 

den 29 augusti är första 

gången och då är vi i 

Equmeniakyrkan i Ljurhalla. 

På scouterna hittar vi på en 

massa skoj och för det 

mesta är vi ute. Därför är 

det viktigt att ha på sig bra 

skor och kläder efter väder.  

Ett par gånger utgår scout 

under terminen. Detta är 

markerat som ”Ingen 

scout” i schemat. 

Har du eller din förälder 

några frågor? Hör av er till 

någon av våra kårchefer: 

Emma Forsberg: 

073-401 12 09  

Mattias Yngvesson: 

070-236 86 64 
 

Augusti  

     29 Startkväll 

September  

      5 

      7 

Samarbete 

Avtackning av Mikaela 

(info på hemsidan) 

     12 

     16 

Patrull 

Spring för livet (info 

kommer) 

     19 

     26 

     29 

Ingen scout 

Växa i kunskap 

Kämpalek (info 

kommer) 

Oktober  

      3 Lagväxt 

    10 

    17 

20–21  

    24 

    31 

Patrull 

Ingen scout 

Hajk + scoutinvigning 

Växtvärk 

Ingen scout 

November  

      7 Patrull 

    14 

    21 

Sporthallen 

Ingen scout 

    28 Spårning 

December  

     5 

   12 

 

Patrull 

Avslutning 

  


