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Terminsprogram Våren 2018
Spårarescouting med Insekterna
Välkommen till en ny termin med Insekterna!
Joachim, Veronica, Mikael, Marcus, Fredrik, Emil och Annika är ledare på Insekterna. Under
terminen kommer vi arbeta med flera märken. Märken sitter snyggast på en scoutskjorta där man
kan visa för sina kompisar vilka läger man varit på och vilka märken man klarat.
Tag med matsäck (lunch) och frukt (mellis) till våra möten. De flesta gångerna finns det möjlighet
att grilla. Tips på vad man kan grilla är korv, hamburgare, köttbullsspett eller grillspett. De gånger
det inte finns möjlighet att grilla är det bra om barnen i alla fall har varm dryck med sig. Ett tips är
att ta korv i en termos med varmt vatten. Då håller korvarna sig varma. Glöm inte att skicka med
barnen någon slags tång så att det går att få upp korvarna utan att bränna sig.
Som vanligt gäller kläder efter väder. Vi är nästan alltid ute hela mötet och utan möjlighet att gå in
och värma sig (scoutskjorta för dem som har). Glöm inte regnkläder (byxor, jacka). Ibland händer
det att barnen blir våta om fötterna därför är det bra att lägga ner ett par extra strumpor och 3
platspåsar (2 till fötterna och 1 till blöta strumpor).Våra tider är 10:00-13:00 om inget annat anges.
Programmet vi hade tänkt oss denna termin är följande:
20/1 Albäck 10-13, samling vid parkeringen i slutet av Stavstensvägen. Möjlighet finns att grilla på
galler. Samarbete i patrullen
3/2 Östervångsparken 10-13, samling vid lekplatsen vid sjukhuset. Ingen grill (kall matsäck) denna
gången då vi befinner oss i en park. Vi arbetar med märket Klura. Fotojakt med klurighet.
17/2 Sportlov inget möte
3/3 Dalabadet 10-13. Möjlighet att grilla på galler. Vi arbetar med Tända märket (lykta och
eldning) och Första Repmärket (knopar och var de är bra till).
17/3 Nya scoutlokalen Omvägen 23. Vi är mest inne under mötet så kall matsäck. Vi kommer göra
matpåsar till läger (Skapa märket) och jobba vidare med märket Klura (hemliga meddelande).
21/3 Kårstämma 18.30 Nya lokalen Omvägen 23
31/3 Påsklov inget möte
14-15/4 Stugläger Grönby
28/4 Arriesjön, obs 9.30-13.30. Samling Folketsparks parkering 9.30 för gemensam utfärd till
Arriesjön tillbaka 13.30. Möjlighet finns att grilla på galler. Märket Naturligt med naturrunda fågel,
fisk och mittemellan samt Första Repmärket med knopar och var de är bra till.
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12/5 Albäck 10-13. Samling vid nya lokalen. Kul i skogen. Grill på galler
26/5 Dalen på Stavstensudde 10-13. Vi träffas på Uddens förskolas parkering ingen grill denna gång
då vi är i ett naturreservat. Sinnesnärvaro då vi testar våra sinnen.
6/6 Nationaldagsfirande. Trelleborgs Scoutkår bär fanor och hissar flaggor.
9-10/6 Tältläger i Grönby. Mer information kommer.
22/6 Midsommarfirande i Östervångsparken arrangerat av Trelleborgs scoutkår.
29/7-1/8 Sommarläger Sjörröd
Vid frågor eller ifall ni inte kan komma är det bra ifall ni hör av er till någon av oss ledare eller
skickar ett mail till insekterna@trelleborgsscoutkar.se Ta gärna ett titt på Trelleborg Scoutkårs
hemsida www.trelleborg.scout.se. Där har Insekterna en egen sida och man kan beställa
Scoutskjorta/T-shirt och märken mm.
Med vänliga scouthälsningar
Veronica, Mikael, Annika, Fredrik, Marcus, Emil och Joachim
Telefonnummer och e-mailadresser till ledarna på Insekterna:
Joachim 0733-363297 joachim.sjolander@gmail.com
Mikael 0708-46 03 04 allatorp@gmail.com
Veronica 0734-00 60 27 veronica.ljung98@live.se
Annika 0739- 24 12 19 annika.l.sjolander@gmail.com
Marcus 0733-78 86 21 marcus.lindvall@marlind.se

