
 
 Äventyrarnas program för vårterminen 2023  
 Uppåkra Scoutkår 
 

 
 

 
Äventyrarna träffas normalt Torsdagar kl 18.30-20.30 på scoutgården om inget annat anges. 
 
OBS ! Du förväntas alltid ha kläder med för möjliga utomhusaktiviteter.  
 

v.4 26 jan Start av vårterminen 

v.5 2 feb Filmkväll 

v.6 12 feb (söndag) Vårtecken eller snöbollskrig? –Billebjär (10:00 – 13:00) 
Medtag matsäck! 

v.7 16 feb Kårens årsmöte, kl. 19:00 

v.8 23 sep Sportlov – Inget möte 

v.9 2 mar Handikappstävling 

v.10 9 mar     (Studiedag)       Ska undersöka om vi kan göra något ballt under dagen.  

v.11 16 mar Förbränning 

v.12 23 mar  Packa inför läger och träna lägerbålssånger 

 24 – 26 mar (fred-sönd) Kårläger – Göransborg – separat info kommer 

v.13 30 mar Knivmärke för de som inte har. Hemligt för er andra... 

v.14 6 apr Påsklov – Inget möte 

v.15 13 apr Yxa/såg-märke för de som inte har. Hemligt för er andra... 

v.16 20 apr Hajkförberedelser 

 22 – 23 apr (lörd-sönd) S:t Georg hajk, övernattning i Belsebovindskyddet (Skrylle) 

v.17 27 apr Skattjakt 

v.18 6 maj (lördag) Batik och vi lagar egen lunch (10:00 – c:a 15:00) 

  (Ta med en vit t-shirt om du vill färga.) 

v.19 11 maj Ura Kaipa-förberedelser & Lägerpackning 

v.20 18 – 20 maj (tors-lörd) Kompisläger – separat info kommer 

v.21 25 maj Pionjärarbete 

v.22 1 juni Våravslutning med hela kåren 

 

23 – 29 Juli är det sommarläger på Sjöröds lägerområde vid Gyllebosjön. Anmälan i mars.  
Mer info kommer 
 
Eventuella justeringar av programmet kan ske. Detta meddelas per e-mail. 
Vid för få ledare ställas mötet in. Vet vi detta i god tid meddelar vi detta per e-mail.  
Om det är med kort varsel meddelar vi genom avdelningens chatt-grupp i Snapchat. 

Om du ej kan närvara vid ett möte, meddela gärna i Snapchat-gruppen eller via en kompis. 

Ledare E-mail Mobil 
Henrik Lembrér henrik@uppakrascoutkar.se 0733 – 36 29 53 
Anton Tsilkos anton.tsilkos@gmail.com 0722 – 600 830 


