
 
 

Schema för äventyrar-avdelningen Spanarna höstterminen 2019. 

Normal mötestid är 19:00 till 21:00. Samtliga veckomöten börjar och slutar utomhus i närhet till 

lokalen på Grubbensringen. Vi kommer alltså inledningsvis vara utomhus under mötena. Därför 

rekommenderas oömma och varma kläder. 
 

September 
 

3                        Första mötet   

10                      Andra mötet 

17                      Tredje mötet 

24    Fjärde mötet 

28                      Samhälle och samkväm 
 

 

Oktober 
 

1                        Femte mötet 

4-6                    Övernattning i Lyckan 

8                        Sjätte mötet 

12-13                 Scouternas natt 
15 Sjunde mötet 

19                      Samhälle och samkväm 

20                      Ämbetsdag med GVB           

22 Åttonde mötet 

 
 

 

November 
 

3                         Ljusfest i Hagaparken 

5                         Nionde mötet                   

12                       Tionde mötet   

16                       Samhälle och samkväm 

19                       Elfte mötet   

22-24                 Hösthajk 

26                Tolfte mötet      

 

 

December 
 

3                        Trettonde mötet    

6-8                    GAM 

10                      Fjortonde mötet        

17                      Femtonde mötet 

 

 
 

  

Kontaktuppgifter 
 

spanarna@wallinum.se 
 

Pamina:  070 404 48 07 

Jakob:   070 890 10 71 

Liv:                    072 322 00 10      

 
        Uven_WV 
 

         Scoutkåren Wallinum 
 

 

Färgkoder 
 
Fetstil = avser helgaktiviteter, mer 

info kommer via mail. 
Blå = Samhälle och samkväm 

Lila = Endast ämbetsinnehavare 

Röd=Endast rådspatrullen 

Personlig utrustning 
 

Kniv 

Penna 

Papper 

Plåster (vattentätt packade) 

Tändstickor (vattentätt packade) 

Chiffernyckel 

 

 

   

 

 

 

 

https://www.instagram.com/uven_wv/
https://www.facebook.com/Unga-Wallinum-Väpnarna-300469417350690/


VECKOMÖTEN och UTFÄRDER 

 
Varje tisdag har vi möte för hela avdelningen. Mötestiden är 19:00 till 21:00, men kom helst lite tidigare. 

 

En gång i månaden har vi en utfärd där vi vandrar i skog och mark, sover i vindskydd, paddlar kanoter  
eller övernattar i stuga. Utfärder eller heldagsaktiviteter under helger är markerade med fetstil i schemat. 

Inför dessa kommer alltid en inbjudan i pdf-format att skickas ut via mail. 

 

PATRULLÄMBETEN 
 

Varje scout som har viljan och intresset uppmuntras att ta sig an ett patrullämbete som väljs demokratiskt 

inom patrullen. Patrullämbetet är ett ansvarsområde som sköts fortlöpande under veckomöten och utfärder, 
vars syfte är att göra alla delaktiga i patrullen, samt att ge praktisk kunskap inom ett särskilt område.   

 

Någon/några gånger per termin håller vi ett Ämbetsmöte där hela avdelningen tillsammans med vänkåren 

GVB:s äventyrare samlas och arbetar uppdelat i ämbetsgrupper med övningar inom respektive område. 
Patrullämbetena är som följer: 

 

•Patrulledare/PL: Leder patrullen i övningar och aktiviteter, tränas i ledarskap och gruppdynamik. 
 

•Vice Patrulledare/VPL: Hjälper PL att leda patrullen, tränas i ledarskap och gruppdynamik. 
 
•Sjukvårdsansvarig: Ansvarar för patrullens sjukvårdsutrustning, tränas i sjukvårdskompetens.  
 

•Matansvarig: Ansvarar för patrullens egen matplanering, inhandling och tillagning av maten  
under utfärder. Tränas i matlagning och eldning. 
 

•Utrustningsansvarig: Ansvarar för patrullens utrustning, tränas i friluftsteknik, överlevnad och  
hantverk. 
 

•Loggboksansvarig: Ansvarar för patrullens loggbok, ceremonier och symboliska ramverk. Tränas i  
att skriva, teckna, fota, ordna ceremonier. 
 

SAMHÄLLE OCH SAMKVÄM 

 

En gång varje månad genomför vi någon typ av samhällsengagemang. Det kan vara  
alltifrån att göra aktiviteter tillsammans med äldre, handikappade eller nyanlända till att baka bröd och soppa 

till hemlösa eller sprida information om viktiga, partipolitiskt obundna samhällsfrågor.  

Eftersom det är en ny typ av aktivitet för oss kan ändringar göras under terminens gång. 
 

För dom scouter som medverkat i månadens samhällsengagemang väntar en samkvämskväll med umgänge 

och populära nöjesaktiviteter såsom brädspel, film, dans och musik eller andra trevligheter som normalt inte 

ingår i scoutprogrammet. 
 

RÅDSPATRULLEN 
 
Rådspatrullen är avdelningarnas patrulledare och vice patrulledare tillsammans med avdelningsledaren. Det 

är rådspatrullens medlemmar som har ett extra ansvar för sina patruller. Ungefär en gång i månaden kommer 

rådspatrullmöten hållas dit alla rådspatrullmedlemmar är välkomna. Avdelningsledaren kommer informera 
om dessa möten via mail. 

 


