
Infobladet maj          

Våren fortsätter för fullt och det händer mycket för oss scouter. Kungen har fyllt 70 år och 

uppvaktats av scouter, fler och fler visar sitt intresse för att bli medlemmar i organisationen 

och i vår kår, det har varit fokuskväll vuxenrekrytering, scouter och ledare ska på Sollägret, 

kåren håller på att dubba en scoutfilm till arabiska, vi kommer under hösten samarbeta mer 

med Trollhättans energi genom att de tar fram scoutanpassade programaktiviteter och Hela 

Kronan Gungar väntar. Det här är som våren, träd och blommor slår ut – så också Trollhättans 

scoutkår! /Louise Sahlin 

Läget på husen 

Styrelsen kommer att bjuda in ledare på respektive hus för en träff om scout- och 

ledarsituation i höst. Boka in kvällen som ni blir inbjudna till! Dannebacken kommer att 

träffas för sig och Lextorp tillsammans med Sjuntorp kommer att träffas på 

Lextorp. Det bjuds på fika! 

Ledaravslutning 

Inbjudan till ledaravslutningen bifogas i detta mail! Hoppas att vi träffar så många som 

möjligt av er där. 

Kårresan 2016 

Årets kårresa går till Ekehagens forntidsby den 2/7, priset i år är 50k/pers. Inbjudan kommer 

inom kort och anmälan kommer att ske via vår hemsida; www.trollhattansscoutkar.se 

Kårläger 

Hakuna Matata står framför oss. Anmälningstiden har gått ut men vet ni med er att någon mer 

vill åka med ska vi givetvis försöka ordna detta. 

11 spårarscouter, 19 upptäckarscouter, 6 äventyrarscouter, 3 ledarbarn och 20 ledare/funk 

(varierar antalet dagar) kommer att förgylla Kragenäs lägeräng i sommar. Ledare/Funk med 

uttalad uppgift och ledarbarn upp till 5 år åker på lägret gratis. Ledarbarn 5 år och uppåt 

betalar 85 kr/dag. Så fort vi sammanställt och samlat oss så kommer vi att bjuda in till en 

lägerträff.   

Utbildning 

Nu är den nya utbildningsplattformen i bruk med massor av spännande utbildningar som 

riktar in sig på just ditt specialintresse. Det finns utbildningar i bland annat klättring, leda 

avdelning, kanot paddling m.m. Även Blå haljken och Explorer Belt räknas som utbildningar 

så se till att tipsa era scouter. Det kommer även att gå en motorsågskurs i Distriktet till hösten.  

Till alla dessa utbildningar du vill gå har distriktet fattat ett beslut om att täcka alla 

utbildningars kostnader upp till 5000 kr. 

http://www.trollhattansscoutkar.se/


TIPS! 

Överleva på naturens villkor - Lördagen den 11 juni 2016 

Välkommen till en spännande utbildningsdag i trädgårdsmiljö, med en kort promenad till 

närbelägna Stora Hålsjön tillsammans med utbildningsledare och överlevnadsinstruktör, 

Lennart Zeilon. 

Som deltagare har du möjlighet att påverka vad som behandlas under dagen. 

Läs mer om kursen här: http://www.sensus.se/kurser/overleva-pa-naturens-villkor--326882/ 

Gamla pengar 

Tänk på att de gamla 20 och 50 kronors sedlarna inte är giltiga så länge till, om ni har några 

sådana i avdelningskassorna. Se till att få växlat eller använt dem innan våravslutningen. 

Dannebacken 

Dannebacken har fått ny färg!! Tack Clemet & co för ett snabbt arbete i det soliga vädret! 

Som man säger -Bäst att smida medan järnet är varmt!  

Hela kronan gungar! 

Om två gånger inte är skulle vara tradition så måste i alla fall tre gånger vara det. Hela Kronan 

Gungar hölls i torsdags för tredje gången 

på Kronogårds Torg på 

Kristihimmelsfärdsdagen och 

Trollhättans Scoutkår har medverkat 

varje gång. 

Vi syns. Tältet och flaggor med texten 

Scouterna syntes väl bland alla andra 

föreningar och i vimlet av alla besökare. 

Sedan syntes vi genom förstasidan av lokaltidningen dagen därpå. Det var inte långt efter att 

en representant för kåren intervjuades angående medlemsökning. Fantastiskt! 

Det fina vädret och matoset från grillarna gjorde sitt för att locka många besökare. Det var en 

kanon dag och vi hoppas på lika fint väder när vi återkommer till traditionen nästa år! 

 

Tre fingrar mot pannan! 

 

http://sensus.us8.list-manage.com/track/click?u=43d021d33c1f5262d09699bbe&id=13c2b6a055&e=a729db12fc

