
 Terminsprogram Ormarna Våren 2022 
 Möten på Riddargården  tisdagar klockan 18:30 - 20:00  . 
 Kläder efter väder, räkna med att vi alltid är ute. 

 Med tanke på pandemin kan schemat komma att ändras med kort varsel, 
 men vi ska försöka att informera i så god tid som möjligt. 

 1 feb  Terminsstart med invigning och scoutlöfte 
 2 feb  Mörkerspår/Reflexspex 
 15 feb  Sportlov, inget möte! 
 21 feb  Kniv- samt yx-& sågbevis 
 1 mar  Eldning 
 8 mar  Schi�er och klurigheter 
 15 mar  Matlagning med stormkök 
 22 mar  Repslagning med tagling 
 29 mar  Sjukvård med bårkonstruktion 
 5 apr  Woodcraft/pyssel med hajkbricka 
 12 apr  Påsklov, inget möte! 
 21 apr torsdag  St george, mer info kommer,  OBS datum, inget vanligt veckomöte. 
 26 apr  Karta med skattjakt 
 2 och/eller 5 maj  Bromöte, den som vill är med hos Äventyrarna 
 3 maj  Knopar och surrning 
 7-8 maj  Hajk på Sundet, alla Upptäckare tillsammans! 
 10 maj  Inget möte! 
 17 maj  Ordning och reda i tält och packning 
 24 maj  Kårläger, Inget möte! 
 30 maj  Inget möte! 
 7 juni  Terminsavslutning 

 Kårläger Sundet,  Kristi himmelsfärd, torsdag 26 maj – lördag 28 maj 

 Sommarläger Jamboree 2022,  Endast andraårs upptäckare,  lördag 30 juli – lördag 6 augusti. OBS! 31/1 sista 
 anmälan till sommarläger. 

 Fixardagar med familjeaktivitet  : söndag 24 april och lördag 14 maj på Sundet, för Riddarsten finns beting att 
 hämta ut som kan göras när det passar. 

 Fakturering medlemskap VT-22  ; Faktura skapas ½ till alla registrerade medlemmar. Meddela oss senast 30/1 
 om ni önskar avsluta medlemskapet. Skickade fakturor kan inte krediteras. 

 PS Passa på att ‘scouta’ på egen hand med familjen under dessa tider! Du vet väl att ni som medlem i Lerums 
 scoutkår inom familjen fritt kan använda Sundet och våra kanoter. Boka via hemsidan eller via oss ledare! DS 

 Magnus Calén, 0703-12 58 14 
 Måns Detterfelt, 0732-670851 
 Sta�an Nordenstråle, 0707-40 71 02 
 Jakob René, 0764-27 28 60 (Avdelningsansvarig) 
 Anja Sandberg, 0736-45 50 88 
 Stefan Skagert, 0739-02 48 50 

 ormarna@lerumsscoutkar.se 
 www.lerumsscoutkar.se 

 facebook.com/LerumsScoutkar/ 


