
PATRULLEN LODJURET 
Program för höstterminen 2019 
 

Hej! 

Vad kul att just du vill vara scout i patrullen Lodjuret! Vi tror vi kommer få en 

toppenhöst tillsammans. Här kan du läsa vad vi ska göra de olika kvällarna och 

annan viktig information. 

 

Det finns några saker som vi vill att du och dina föräldrar vet: 

o Ingen scout får gå hem utan att först säga hejdå till någon av oss patrulledare 

tillsammans med den som hämtar. Det är för allas trygghet. 

 

o De flesta kvällarna träffas Lodjuret klockan 18.30-19.30, men ibland är vi 

tillsammans hela kåren och då slutar vi klockan 20.00. 

 

o Två kvällar sker samling och hämtning på annan plats än i kyrkan, mer info finns 

i programmet. 

 

o Kom ihåg att ta på dig kläder som håller dig varm och torr de kvällar som vi ska 

vara utomhus.  

 

o Om du är allergisk mot något vill vi veta det eftersom vi äter tillsammans ibland.   

 

Datum Tid Vad vi gör och om du behöver tänka på något 

4 september 18.30-20.00 Scoutstart 

11 september 18.30-19.30 Grillen - Vi pratar om eld och grillar på eldplatsen utanför 

kyrkan 
 

18 september 18.30-20.00 Klimatspårning - Vi är tillsammans hela kåren. Vi går i 
naturen och löser uppgifter. OBS! Samling och hämtning 

sker i Skieryd. Se mer info på pappret ”välkommen till scout 
hösten 2019 – viktiga datum och annan information” 
 

25 september 18.30-19.30 Lekar - Vi är i sporthallen och leker lekar. 

2 oktober 18.30-19.30 Skattjakt - Vi går på skattjakt utomhus nära kyrkan. 



9 oktober 18.30-19.30 Baka - Vi gör något gott tillsammans i köket. OBS! Det är 
bra om du har med dig en tom plastlåda som du kan ta 

med dig godsakerna hem i. 
 

16 oktober 18.30-20.00 Lövpyssel - Vi är tillsammans hela kåren. Vi gör olika 
pyssel med löv. 

 

23 oktober 18.30-19.30 Knopar - Vi får knyta våra första knopar. 

30 oktober  Höstlov - Ingen scout. 

6 november 18.30-19.30  Äventyr i Södra Målen - OBS! Samling och hämtning sker 
vid Södra Målen 9. Ha på dig oömma kläder. Föräldrar är 

välkomna att stanna kvar om de vill. Om du behöver skjuts 
behöver vi veta det den 23 oktober och du behöver då vara 

i kyrkan klockan 18.15. 
 

13 november 18.30-20.00 Återbruk och Pyssel - Vi är tillsammans hela kåren. Vi får 
testa att skapa nytt med gammalt. 

 

20 november 18.30-19.30 Alltid redo! - Vi pratar om vad det innebär att vara scout 

och vi gör söljor till våra scouthalsdukar. 
 

23 november  Julmarknad i kyrkan - mer info kommer senare. 

24 november  Scouthögtid – Gudstjänst i kyrkan. Se mer info på pappret 

”välkommen till scout hösten 2019 – viktiga datum och 
annan information” 

 
 

27 november 18.30-19.30 Ljuspromenad - Vi går till Hembygdsparken och bär med 
oss eget ljus. 

 

4 december 18.30-20.00 Scoutavslutning - Vi är tillsammans hela kåren. Vi har en 

mysig julavslutning.  
 

 

 

Har du eller dina föräldrar någon fråga? 

Det går bra att ringa eller smsa någon av patrullens ledare: 

Evelina Rangsjö 073 340 50 66, Jonas Karlsson 076 102 58 95, Ida Jönsson 073 747 10 30 

Eller kårchefen: Elias Karlsson 070 514 67 07 


