
LOKATTERNA HT2022-VT2023
FAMILJESCOUTER I KÄRRTORPS SCOUTKÅR

UPPLÄGG

I familjescouterna får barn under 8 år
tillsammans med medföljande vuxen möta
scouting på ett roligt och lekfullt sätt.

- Vi träffas ca var 4:e söndag utanför
scoutlokalen (Fyrskeppsvägen 55).
- Vi startar kl 14.00 och håller på i 1,5 till 2
timmar.
- Varje scoutmöte börjar med att vi fikar
tillsammans och går igenom dagens
aktiviteter. Alla aktiviteter är anpassade för
både barn och vuxna.
- Man tar själv med sig sitt eget fika;
exempelvis en bit macka, en liten frukt och
något att dricka.
- Vi försöker oftast att vara ute, men ibland
när det är för kallt eller blött är vi inne i
scoutlokalen.

Scoutkåren ordnar också en del
gemensamma aktiviteter under året (för alla
avdelningar), se röda punkter i programmet.
Mer info om dem kommer efter hand.

VÅRT ROP:
Vi är lodjur släkt med katten. Vi är vakna
hela natten. Vi ska ut på upptäcksfärd, vi får
se vart resan bär. Vi går runt i ur och skur
och ser du oss så har du tur.
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PROGRAM

25 september - Scoutmöte 1
KÄNNER DU PETTSON OCH FINDUS

27 september kl 18.30-20.00
Lägerbål med hela scoutkåren vid kullen på
Nytorps Gärde. Samling utanför
scoutlokalen.

23 oktober - Scoutmöte 2
PANNKAKSTÅRTAN

19 november
Basar med hela scoutkåren
20 november - Scoutmöte 3
LEK OCH BUS MED FINDUS

3 december
Lilla julafton med hela scoutkåren

4 december - Scoutmöte 4
TOMTEMASKINEN

22 januari - Scoutmöte 5
TUPPENS MINUT

19 februari - Scoutmöte 6
FINDUS I SKOGEN

26 mars -Scoutmöte 7
PETTSON OCH FINDUS ELDAR

23 April - Scoutmöte 8
STACKARS PETTSON

28 maj - Scoutmöte 9
PETTSON TÄLTAR

Gemensam kåravslutning i juni
Datum meddelas senare

Scoutläger på Vässarö 2-3 dagar någon
gång mellan 16-21 juni.

Ledare för Lokatterna:
Frida Ekervhén frida.ekervhen@karrtorpsscoutkar.nu 0703319798
Emy Åstrand emy_astrand@hotmail.com 0737141808
Oscar Elfstrand oscarelfstrand@gmail.com 0702861085
Jack Richold jackrichold@hotmail.com 0760597628
Mall Allpere mall@allpere.se 0725404057
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