
 

 

 
 

 
Program för vårterminen 2022 

 

 

Januari 
17/1  Ringens julgransplundring – slutar kl 20! 

24/1  Ett eldigt möte – ta med kniven - slutar kl 20! 

31/1  Vi samarbetar i patrullerna – slutar kl 20! 

 

Februari 

7/2  Knopmöte – slutar kl 20! 

14/2  Sjukvårdsmöte – slutar kl 20! 

21/2  Vi åker pulka – medtag något att åka på OCH   
HJÄLM SOM ÄR OBLIGATORISKT! – 
Slutar kl 20! 

28/2  Sportlov – inget scoutmöte 

 

Mars 
7/3  Att känna sig själv och andra 

14/3  Ringens egna lägerbål 

21/3  Ett surrigt möte 

28/3  Vi simmar på Eriksdal. Mer information kommer senare. Ett par extra föräldrar behövs! 

 

April 

1-3/4 (Fr-Sö) Övernattning. Mer information kommer senare. 

4/4  Disko – vi städar undan efter övernattningen och bakar till valborg 

11/4  Påsklov – inget scoutmöte 

18/4  Påsk – inget scoutmöte 

25/4  Matlagning på stormkök 

30/4 (Lö)  Valborgsfirande på Nytorps gärde. Mer information kommer senare. 

 

Maj 

2/5  Vi övar inför Scouterna dag 

7/5 (Lö)  Scouternas dag. Mer information kommer senare.     

9/5  Scouterna bestämmer mötet! 

16/5  Skogsorientering 

21-22/5 (Lö-Sö)  Hajk på Fräkenbotten 

23/5  Disko – vi städar undan efter hajken och lär om natur 

30/5  Kårens gemensamma terminsavslutning 

 

Juli/Augusti 

30/7-6/8  Jamboree22  - sommarens scoutläger! 
 
Var redo hälsar 
Ledare:           Linda Jacov 076-645 07 10 linda.jacov@gmail.com      (avdelningsledare) 
 Kerstin Sandin      070-240 08 80   gnidde.sandin@comhem.se 
 Pawel Dabrowski 073-032 49 18 pawdabr@gmail.com 
 Margareta Dahlström  
 Felix Olsson 
 Alex Rohdin  
   Kårens hemsida: www.karrtorpsscoutkar.nu 

 

Kärrtorps scoutkår 

RINGEN 

Ringen har avdelningsmöten på  
måndagar mellan kl. 18:30 och 20:30  
i eller utanför lokalen på Fyrskeppsvägen 55. 
Vissa avdelningsmöten sker på en annan dag, 
 vid en annan tid eller på en annan plats.  
Detta anges med fetstil i programmet.  
Scouten skall ha scoutskjorta och kårhalsduk 
 på sig vid våra avdelningsmöten.  
Vi kommer att vara utomhus de allra flesta  
gångerna, så kom klädd för vädret.  
OBS! Under januari och februari slutar  
vi kl 20:00! 
 


