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Ledarmöte 13 mars 2008 
 
Palmsöndag 
Söndag 16 mars är det Palmsöndag, och Scouterna ska grilla korv vid 
kyrkan. De som kan kommer. 
 
S:t Georg 23 april 
Vi är i kyrkan i år, om vi får, Per kollar om det är okej. 
Jocke fixar bullar mm. och även inbjudan. 
 
Valborg 
Wijstyrelsen har sagt att de inte längre vill arrangera varken 
Valborg eller Midsommar. Hölö Scoutkår fick frågan om vi ville 
arrangera, men vi tackade nej. 
En förfrågan kommer även att gå ut till andra föreningar. 
Vi avvaktar Wij:s årsmöte och ser vad som bestäms där, och avgör 
sedan våran medverkan på Valborg. 
 
Hajk 17-18 maj 
Platsen blir Scoutstugan, annars inget bestämt. 
Förslag på tema är Norgetema och medeltid. 
Vi har planeringsmöte 3 april 19.00 i Scoutgården. Bra om så många 
som möjligt kan komma! Fundera gärna på lite idéer innan. 
 
Våravslutning 
Avslutningen är den 20 maj, Patrull arrangerar! 
Plats meddelas senare i en inbjudan. 
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Läger i sommar 
Vänortsläger i Danmark 5-12 Juli för 2-års juniorer och uppåt. 
För att vi ska kunna åka på det behövs minst en ledare till! 
Minior och 1-års junior som inte får åka med till Danmark 
arrangerar något eget hemma, vad och hur är ej bestämt. 
Ett förslag är att man kan höra med Järna, som vi haft bra 
samarbete på läger tidigare, om intresse för ett gemensamt 
miniorläger finns. På så sätt får Hölös miniorer träffa lite andra 
scouter. 
Alternativt om vi inte kommer till Danmark alls kan vi ha ett ett eget 
kårläger. 


