
Infobladet november 
 
Mörkret har fallit över november som snart övergår in i december. På söndag är 
det första advent och skyltsöndag och flera av er har varit engagerad i 
granbockstillverkning.. Vi önskar er som är på plats på söndag stort lycka till! Ni 
vet att ni gör skillnad för de barn och ungdomar ni möter i vår verksamhet och vi 
ska fortsätta vara den kår som gör skillnad!  
	  
Kick-Off, Lysestrand 20-21/1-17 
Reservera datumen! Fredag 20 januari träffas vi kl. 18.00 ute på Lysestrand. 
Detaljerad inbjudan kommer i december. Vill ni ha en informationspunkt under 
dagarna, maila info@trollhattansscoutkar.se 
 
SÖKES! medlemsregistrerare och beställare 
Efter en lång tids engagemang väljer Ingbritt att avsluta sitt uppdrag som 
kårens medlemsregistrerare och beställare av varor till scoutshopen. Vi söker nu 
Dig som vill ta över uppdraget. Kan du själv inte men har tips på någon vi kan 
fråga, maila info@trollhattansscoutkar.se 
 
Kårens kärra 
Kårens kärra är under reparation tillika, har inga vinterdäck. Styrelsen har 
bestämt att ställa av den fram tills våren. Har ni behov av att låna en kärra, 
kontakta via info@trollhattansscoutkar.se 
 
Sensus 
Alla hus ska ha fått ut närvarolistor från Sensus. Alla avdelningar utom en (de 
har blivit särskilt informerade) har gått en introduktion i hur man fyller i listan 
och hur Sensus-samarbetet fungerar. Finns ytterligare frågor om hur man fyller 
i listan, hör av er till Anders.Nicander@sensus.se 
Om listan inte stämmer? Scouter kan ha slutat eller börjat. Stryk då namnet och 
fyll på med nytt namn på scouten - då redigerar Sensus det i efterhand.  
Varför fylla i listan? Att fylla i listorna ger kåren extra medel som kan användas 
direkt tillbaka till scoutverksamheten vilket styrelsen tycker att vi ska nyttja. 
 
Så fort ni haft sista mötet på terminen - se till att fylla i listan, lägg i ert 
ledarrum på huset, så samlas de in och skickas gemensamt till Sensus innan 
årsskiftet. 
 
 
 



Mat på Lipered 
Det är viktigt att alla som tar med sig mat ut till Lipered också tar med det hem. 
Där ute är det extra känsligt för möss och annan ohyra. Tack! 
 

Snöröjning 
Som vanligt kommer snöröjning att ske ut till Lipered men också till Lextorps 
scoutstuga. 
 

Familjescouting – en tillbakablick 
Under tre tillfällen har vi erbjudit familjer att prova på scouting. Vi startade i 
Lipered, en söndag september med vattnet som tema. Att prova på att spruta 
vatten med en brandspruta, transportera vatten med en kåsa och paddla kanot 
var några av aktiviteterna som erbjöds. Vid vår andra träff som vi höll i samband 
med vårt kårmästerskap var det memory och kasta ringar som gällde. Vi kommer 
just från vår tredje träff också den i Lipered där hade vi eld som tema. Under 
alla tre träffarna har vi grillat korv, en bra aktivitet där alla lätt blir 
engagerade. Vi har också grillat pinnbröd, poppat popcorn och stekt krabbelurer, 
en sak per gång.  
Familjescouting vänder sig till hela familjen, det är viktigt att alla barn har 
någon vuxen med sig som ansvarar och själva aktiverar sin familj. De två första 
gångerna var det väldigt mycket folk kanske ett 20 tal familjer och nu sista 
gången var det sex familjer som kom och de har deltagit varje gång. De påpekar 
alla att det viktigaste är att de kommer ut i naturen, att barnen har roligt. 
Vi tar nu en paus för att fundera på hur vi tar detta vidare, om vi skall fortsätta 
och om vi i så fall skall fortsätta på samma sätt. Vill du vara med, har idéer för 
hur vi kan gå vidare eller bara vill få information hör av dig till någon av oss som 
håller på.  
Hej så länge från Lysmaskarna 
 
Demokratijamboree 
En av frågorna på Scouterns årsstämma var 
Familjescouting. Vilket märke som klubbades genom 
återstår att se. 
 
Kommande utbildning 
Styrelsen, tillsammans med en Trafikskola har tagit fram ett koncept för hur vi 
kan ha utbildning i utökat körkort för att få köra tungt släp. Kostnaden kommer 
att vara 1000 kr/deltagare. Håll utkik när inbjudan och anmälan kommer.  
 

Hälsningar, Styrelsen 


