
 

Infobladet Januari 

Tack för att ni ledare och funktionärer engagerar er i Trollhättans scoutkår och 

Scouterna. Ni ger barn och unga äventyr och utmaning. I år ser vi till att åka på 

läger! För de yngsta blir det Sollägret och för de äldre Jamboree 2017. Se till 

att terminen program väcker lust till sommarens äventyr, Hälsningar Louise 

 

Kårstämma  

Boka in söndagen den 19 mars kl. 15.00. Då har kåren sin kårstämma på 

Dannebacken där det blir många spännande nyval och något att äta. Kallelse 

kommer inom kort. 

 

Utbildning 

Leda scouting är utbildningen för dig som är ny som ledare eller inte tidigare 

har deltagit i någon scoutledarutbildning. 1-2 april i Stigen. Anmäl dig via 

http://www.scouternasfolkhogskola.se/kursomgang/leda-scouting-vastbodal/ 

 

Utökat B-körkort med start 2 mars erbjuds för dig som kan hjälpa kåren att 

köra släp. Inbjudan och anmälan görs via 

http://www.trollhattansscoutkar.se/events/utokat-b-korkort/ 

 

Jamboree 2017 

Och så var första anmälningarna inne, 37 stycken plus ett spädbarn men också 

funktionärer i planeringfasen är anmälda till årets stora läger. Vi jobbar 

fortfarande på att alla som vill ska få åka. Än är det inte för sent. Vi behöver bli 

fler ledare! 

Terminen kommer att fokusera på att söka bidra och sälja saker för att 

ytterligare få ner kostnaderna. Den 22 april är det Blå natten och Scouterna är 

tillfrågade om att ställa upp med ljussättning, eldar och eventuellt korv med 

brödförsäljning samt vedkubbeförsäljning. Mer info kommer men det vi vet är 

att vi behöver scouter, vuxna och ledare som ställer upp med arrangemanget, kl. 

21-midnatt. 

 

Släpet 

Åter boknings- och körbart =) Släpet har fått sig en rejäl make-over inklusive 

besiktning och det tackar vi för. Ta hand om och vårda hen med.  

 

  

http://www.scouternasfolkhogskola.se/kursomgang/leda-scouting-vastbodal/
http://www.trollhattansscoutkar.se/events/utokat-b-korkort/


Lipered får sortering 

Spåraravdelningen i Lipered kommer tillsammans med Trollhättan Energi 

arrangera återvinning och eventuellt en kompost i Lipered. När det är klart 

hoppas vi att det kan komma till glädje mot en mer hållbar miljö.  

 

Tre fingrar mot pannan! 

 

 

  


