
GRODAN HT-2022 

Månad Datum Veck
a Dag Vad händer? Info 

Augusti 
23 34 måndag Kårstart  

29 35 måndag Mys för 2:a-åringar. Stormkök och lekar.  

September 

5 36 måndag 
Du, jag, GRODAN och kåren. Vi välkomnar alla nya 
scouter. Vi pratar lite om hur det är att vara scout. 

 

12 37 måndag Stormkök. Vi provar på att koka te utomhus.  

13 37 tisdag 
Gemensamt Kårlägerbål. Vi sjunger tillsammans 
framför elden i skogsdungen nära Nypan. 

Frivilligt deltagande, även 
föräldrar är välkomna. 
Samling vid scoutlokalen 
18:30. Håller på till 20:00. 

19 38 måndag 
kl 18-20 Hösttecken. Vi tar en tur i Nackareservatet. 

Samling vid Markuskyrkan i 
Björkhagen redan kl 18:00. 
Bra om scouterna har med 
sig varm dryck och 
sittunderlag. 

26 39 måndag 
Pick-pack i vått och torrt. Vi har det stora regnställs- 
och stöveltestet. 

ALLA måste ha med regnställ 
och stövlar, oavsett väder. 

Oktober 

3 40 måndag Scoutigt. Vi prövar på knopar och livlinor.  

8-9 40 lördag-söndag HAJK i Fräkenbotten. Vi övernattar i vår stuga Mer info kommer 

10 41 måndag Läder och rep. Vi gör söljor och annat hantverk. Vi prövar även scoutskjortor. 
Går att köpa på Scouterna.se 

17 42 måndag 
Plåster och förband. Vi övar förstahjälpen inför vårens 
märkestagningar. 

 

24 43 måndag 
Det är spännande med eld. Vi gör pinnbröd vid 
lägerbålsplatsen. 

 

31 44 måndag Höstlov, inget möte!  

November 

7 45 måndag 
Världens möte. Vi pratar om globala mål och scouter i 
Världen. 

 

14 46 måndag Basarförberedelser. Vi bakar något inför basaren  

19 46 lördag BASAR. Kårens höstbasar i Kärrtorps gymnasium Mer info kommer 

21 47 måndag Hemligt möte. Kanske kommer BP på besök?  

28 48 måndag 
Chiffer och annat klurigt. Vi prövar på att lösa hemliga 
meddelanden. 

 

December 

3 48 lördag 
Lilla Julafton. Kåren har gemensamt julmys i Holken i 
Sollentuna. 

Mer info kommer 

5 49 måndag 
Syns jag i mörkret. Vi testar reflexer och pratar 
trafikvett. 

 

12 50 måndag Julmys. Vi äter peppisar och avslutar terminen.  

Januari 16 3 måndag Vårterminens första möte  

Mötena är 18:30-20:00, om inget annat anges. Lämning och hämtning sker vid lyktstolpen vid vägkorsningen om 
inget annat anges.  

Tänk på att alltid ha kläder efter väder! Vi är ute någon del av alla möten.  
Om du behöver kontakta oss, maila eller SMS:a avdelningsledare Malena Beijer 
malena.beijer@karrtorpsscoutkar.nu  
0708-30 55 88 

mailto:malena.beijer@karrtorpsscoutkar.nu

