
Waingunga 
Terminsprogram hösttermin 2022 

 

Månad Vecka Dag Datum Mötesnamn Information 

Aug 34 Tis 23 Avsked gamla scouter  

 35 Tis 30 Nya scouter  

Sep 36 Tis 6 Kast med klump  

 37 Tis 13 Tillverkning  

 38 Tis 20 Föräldramöte Scouter utomhus, föräldrar välkomna under hela mötet inne 

 38 Lör 24 Scouternas höstdag Tävling mot andra scoutkårer 

 39 Tis 27 Ingen eld utan rök  

Okt 40 Lör 4 Samarbeten  

 41 Tis 11 Patruller  

 42 Tis 18 Binda samman  

 43 Tis 25 Plåster  

Nov 44 Tis 1 Höstlovsmöte Eventuellt möte, se nedan 

 45 Tis 8 Sinnen  

 46 Tis 15 Rep  

 46 
Fre-

Lör 
18-19 Lokalövernattning Övernattning i vår egen lokal, inbjudan kommer senare 

 47 Tis 22 Djur och natur  

 48 Tis 29 Bygga järnväg  

Dec 49 Tis 6 Pingpong  

 49 Lör 10 Kåravslutning Kårens alla scouter samlas för att avsluta terminen 

 50 Tis 13 Sista Mötet Höstterminens sita möte 

Jan 2 Tis 10 Det ger sig Vårterminens första möte 

 
Mötestiden är tisdagar kl. 18:00 – 19:30, 

var gärna nere i lokalen ca 10 minuter 

innan. Vi inleder med scoutceremoni, om 

du kommer sent och dörren in till stora 

salen är stängd går det bra att vänta 

utanför tills dörren öppnas. 

 

Inneskor och scoutskjorta är obligatoriskt 

alla inomhusmöten. Halsduk och sölja ska 

också vara med så fort man har fått det. 

Se till att era barn alltid har kläder efter 

väder, varje möte kan vara ett möte då 

vi är utomhus. Under vintern kan vi 

slänga in ett pulkamöte om vädret tillåter, 

vilket vi i så fall informerar om under 

helgen innan. Om mobiltelefon tas med 

lämnas den i hallen eller till ledarna, den 

får inte störa mötet. 

 

Info om scoutskjortan går att finna på: 

www.gvb.nu/for_oss/scoutskjorta.html 

 

Kontakta gärna oss i ledarteamet om ni har några funderingar. 

 

Josef Szczepanowksi, avd. ledare 073-765 94 33 josef@gvb.nu 

Alban Kjellgren Axlund, ledare 073-929 95 41 alban@gvb.nu 

Erik Frykholm, assistent 072-701 31 04 erik@gvb.nu 

Ossian Erikson, assistent  ossian@gvb.nu 

Baltazar Biverstål, assistent  baltazar@gvb.nu 

Emmy Hall, assistent  emmy@gvb.nu 

 

Vår främsta kommunikationskanal är genom veckobrev per mail. Vi förväntar oss 

att åtminstone en vuxen per scout varje vecka läser detta. Vilken eller vilka 

mailadresser som ska få veckobrevet anger du i hälsokortet som fylls i varje nytt 

scoutkår. Får du trots detta inte veckobrevet? Maila då josef@gvb.nu. 

 

Besök gärna vår hemsida www.gvb.nu. Där finns uppdaterat material, 

terminsprogram och övernattningslappar mm. under Waingungas sida 

www.gvb.nu/avdelningar/waingunga.  
 

Under höst-, sport- och påsklov kommer vi att fråga i förväg kring intresse för att 

hålla dessa möten då många brukar vara bortresta. Om minst 10 scouter vill och 

kan komma, genomför vi mötena. Mer information kommer i veckobreven innan 

loven. 

 

mailto:alban@gvb.nu
http://www.gvb.nu/avdelningar/waingunga

