
 

 

 

Spårarna Fjärilarna - Hösten 2016 
Riddargården, måndagar klockan 18.00-19.30  

Kläder efter väder! 
 

Augusti 
29 Terminstart    Ta med kåsa! 
 
September 
5 Alla rätt! 
12 Hittar vi Dragonite?  
19 Invigning + Föräldramöte    Ta med kåsa! Mer info kommer.  
26 Vasst och höstigt 
 
Oktober 
1 (lör) Insamling Världens Barn   Mer info kommer. 
3 Kanelbullens dag   Ta med kåsa! 

10 Surr och knop 
17 Lätt att slå 
23 (sön) Scoutkårernas dag i Lerum  Mer info kommer. 

24 Snurra min jord   Almanacksutdelning - mer info kommer. 

31 Höstlov – inget möte!  
 
November 
7 Gör det själv 
14 Hemligt möte   Mer info kommer. 

21 Vi värmer oss   Ta med kåsa! 

28 Julavslutning   Mer info kommer. 

 
December 
3-4 (lö-sö)   Julmarknad Lerums scoutkår  Mer info kommer. 

 
Annelie Högström, 070-971 32 46  

Ulf Högström, 070-971 32 43  
Staffan Nordenstråle, 070-740 71 02 

Per Hedström, 070-386 88 82 
 

Mejla till: 
fjarilarna@lerumsscoutkar.se 

 
Besök gärna kårens hemsida: 

www.lerumsscoutkar.se 
 

Kåren finns även på facebook ”Lerums scoutkår”. 
 

  
 
 

 



 

 
HEJ SPÅRARE! 

 

Nu börjar scouterna igen. Vi Fjärilar träffas på Riddargården på 
måndagar 18.00-19.30, med start 29 Aug. Vi ledare tycker att det skall 
bli jättekul att träffa er och vi hoppas på en härlig termin med många 
spännande upplevelser!    
 

Några saker som är bra att veta: 

- Vi kommer att försöka vara ute så mycket som möjligt under 

terminen, så tänk på att alltid ta på dig kläder som klarar vädret. 

- Scoutskjortor finns att köpa direkt på nätet på www.scoutshop.se/ 

- Som spårarscout kanske man vill pröva på lite innan man köper sin 

första skjorta! Vill du köpa halsduk och/ eller sölja  kontaktar du 

någon av oss ledare. Pris 50 kr. 

- Terminsavgiften är 300 kr. Faktura kommer i höst. 

- Kan ni inte komma på ett möte så meddela oss gärna genom att 

maila till fjarilarna@lerumsscoutkar.se 

 

Hör gärna av Dig vid eventuella frågor!   

Vi ses! 

Ledarna 

 


