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Välkommen till en Termin med Insekterna.
Anders, Hans, Charlotte, Jenny är ledare på insekterna.Vi har Enoo som är assistent på avdelningen.
Vi ser gärna att föräldrar till nya scouter är med de första mötet. Scouter som varit med på bäver
kommer märka att vi; tar märken efterhand som vi lär och kan visa upp våra färdigheter, vi
använder oss av patrullsystemet med patrulledare. Märken sitter snyggast på en scoutskjorta där
man kan visa för sina kompisar på en scoutskjorta 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 en varm dryck med
sig. Ett tips är att ha korv med sig 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 alltid nästan ute hela mötet och ingen möjlighet att gå in
och värma oss(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 dom blöta).Våra tider är 10:00-13:00 om inget annat anges.
Programmet vi hade tänkt oss denna termin är följande:
1/9 Albäck 10-13, samling vid parkeringen i slutet av Stavstensvägen. Möjlighet finns att grilla på
galler. Hej vem är vi. Intro till pusselmysteriet.
15-16/9 Övernattning i Grönby. Samling kl 9.30 på scoutlokalen för gemensam avfärd. Hämtning i
Grönby kl 14.00. Mer info kommer
29/9 Dalen 10-13 samling vid uddensförskola. Ingen grillning denna gången då vi befinner oss i ett
naturresarvat.
13/10 Albäck 10-13 samling vid parkeringen i slutet av Stavstensvägen.
27/10 Ljungen, obs 9.30-13.30 denna gången. Samling vid scoutlokalen 9.30 för gemensam utfärd
till Ljungen tillbaka 13.30. Möjlighet finns att grilla med pinne eller på halster.
6/11 Kårens årsdag, mer inför om tider och plats kommer senare.
10/11 Arriesjön, obs 9.30- 13.30 denna gången. Samling vid scoutlokalen för gemensam utfärd till
Arriesjön tillbaka 13.30. Möjlighet att grilla på pinne.
24/11 Grönby obs 9.30-13.30 denna gången. Samling vid scoutlokalen.30 för gemensam utfärd till
Grönby tillbaka 13.30. Möjlighet finns att grilla med pinne.
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Julmarknad. Här får man gärna hjälpa till med en vuxen att sälja olika saker.
8/12 Albäck 10-13. Vi samlas i Albäck och avslutar på scoutlokalen. Hämtning på scoutlokalen.
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 vi Insekter en egen sida och man kan beställa
Scout-T-shirt/Skjorta och märken mm.
Med vänliga scouthälsningar
Ledarna
Telefonnummer och e-mailadresser till Bäverledare:
Anders
0739 517738
a.hellmans@telia.com
Hans
0706 062322
hans.engleson@flygbra.se
Jenny
0708 398524
jenny@vettlevik.nu
Charlotte
0739 913870
charlotte.malmqvist@hotmail.com
Enoo
0723 015154
enoorasmussen@gmail.com

