
 

PROGRAM BÄVER VÅREN 2019 
Riddargården, lördagar klockan 10.00-12.00  

 
Vi är ute i sol, regn och rusk. VIKTIGT →  Ta på barnen varma kläder och bra skor. 

Ta med matsäck och dryck och ett sittunderlag - packas i ryggsäck 
Man behöver inte anmäla frånvaro till någon om barnet inte kan komma på möten. 

Viktigt att ni uppdaterar kontaktuppgifterna på Scoutnet så vi kan ringa Er vid behov. 
 
Februari 
23 Terminsstart – Samling vid Riddargården – Korvgrillning & lek 

Information till föräldrarna, vad är en scout, scoutlagen  
 
Mars 
2 Trianga-kök & blåbärssoppa - Tag med kåsa/mugg  
9 Eldmöte – hur fungerar elden?  (värme, syre, bränsle) 
16 Knop och Knåp – vi lär oss våra första knopar 
23 Allemansrätten – (samla skräp på väg till och från) 
30 Eld och baka pinnbröd med sylt 
 
April 
6 Hitta vilse repetition – vad gör man om man är vilse i skogen? 
13 Spårtecken – skattjakt på Scoutvis (grilla marshmallows)  
20 Påsklov – inget möte 
23 Sankt Georg -  Lerums kyrka. Separat info kommer senare med datum och tid. 
27 Vem där i skogen? – Djur , kryp och växter 
 
Maj 
4 Vatten, vatten, bara vanligt vatten 
11 Skogens skafferi – vad kan man äta och vad kan man inte äta 
18 Terminsavslutning – lek och korvgrillning 

- återkoppling, vad har vi gjort och vad har vi lärt oss 
31 Besök på kårens läger Sundet (Frivilligt) - föräldrar välkomna – separat info kommer  
 

      Ledare Kontaktuppgifter 

Magnus Calén (ansvarig) 0703-125814 
Niclas Bogestål 0707-333023 
Olof Nyström-Oskarsson 0736-871155 
Camilla Schmidt Gradin 0739-796169  
David Sjödin 0723-047474 
Isabella Jablonski 0735-082809 
Clara Berndes 0733-949994 
Noah Samuelsson 

 
Mejla gärna till: 

baver@lerumsscoutkar.se 
 

Besök gärna kårens hemsida: 
www.lerumsscoutkar.se 

 
Kåren finns även på facebook ”Lerums scoutkår” och vår bäveravdelning har också  

en egen facebooksida: ”Bäverscouterna Lerum” där ni kan bli medlemmar 
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