MARIEBERGS
SCOUTKÅR
Information till scouter och föräldrar

De flesta möten börjar och slutar på Hulitorget.
Ha alltid kläder för att vara ute!

Scouterna gör unga redo för livet! Att vara scout är
att uppleva äventyr tillsammans med andra i Sverige
och världen. Det finns 40 miljoner scouter världen
över, ca 70 000 i Sverige. I Scouterna får du lära dig
genom att göra och du växer genom utmaningar.
Du får utveckla och leda, både dig själv och andra.
Vi har naturen som vardagsrum och vi utmanar oss
själva genom att göra saker i nya miljöer på nya sätt.
I Scouterna får alla vara med, vi har ingen avbytarbänk och vi är schyssta kompisar.

mscout.se

Spårare
8-10 år
Tisdagar 18:30-20:00 eller
Torsdagar 18:30-20:00
Upptäckare
10-12 år
Onsdagar 18:30-20:00
Äventyrare
12-15 år
Onsdagar 18:30-20:10
Utmanare
15-18 år
Måndagar 19:00-21:00

Terminens program finns på marieberg.scout.se!
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I Mariebergs scoutkår har vi veckomöten,
hajker och läger
Möte
En kväll i veckan är det möte. Mötena använder vi ofta till att lära
oss nya färdigheter, att jobba i
patruller, och roliga lekar tillsammans!
De flesta möten börjar och slutar
vid Hulitorget, men ibland är vi på
andra platser! Var alltid klädd för att vara ute.
Hajk
En hajk är en större aktivitet, där man sover över ute
eller inomhus. De flesta hajker har ett tema. Temat
kan vara Harry Potter-hajk, tävlingshajken Alnöfejden, eller den spännande (och kanske lite läskiga)
Gandalfhajken!
Läger
På sommaren åker vi på läger! Till läger är det ofta
lite längre att åka, men det är jätteroligt när det är så
många scouter
på samma
ställe. Ibland
är det hundra
deltagare på
läger, ibland
tiotusentals!

Praktisk information

Vad behövs för att vara scout?

Alla scouter ska, tillsammans med sina föräldrar, fylla
i webbformuläret Medlemsinformation Mariebergs
scoutkår, som hittas på mscout.se

För det mest håller vi våra möten utomhus, så
oömma kläder efter väder är bra. Ibland eldar vi
också!

Medlemsavgiften är 385 kronor per termin. Alla medlemmar får faktura hem i brevlådan.

På hajk behövs bland annat sovsäck, liggunderlag,
matsaker, ombyteskläder, regnkläder och tandborste,
som helst packas i en ryggsäck

Hajker kostar vanligtvis 100-200 kronor, för mat och
sådant som behövs till hajken. För det mesta betalar
du till din ledare när hajken börjar.

Fullständig utrustningslista finns på mscout.se

Pris för sommarläger varierar, från 1500 kronor och
uppåt.
Vi behöver hjälp med att städa vår stuga, en gång per
år och familj. Instruktioner om vad som ska städas
och anmälan finns på mscout.se
Ibland har vi fixardag i vår stuga, där du som förälder
kan hjälpa till med att måla, kratta, röja, bygga eller
någonting annat som du är bra på!
Om du som förälder är intresserad av att bli scoutledare, hör av dig till oss! Det finns möjlighet till utbildning, och alla kan bidra med något!

För att känna samhörighet, och för att visa vilka saker
vi har varit med om, har vi Scoutskjorta och märken!
Scoutskjorta är inget krav på mötena, men det är roligt om alla har. Skjortan får ni köpa själva, men Mariebergshalsduk och de grundläggande märkena får ni
av kåren!
Beställ din egen skjorta på scoutshop.se

