



VINTER


Det är riktig ”vargavinter” i Håstaskogen. Kallt och mycket snö. Det har snöat 
nästan varje dag sedan mitten på december och nu har halva februari gått.

Idag tittar solen fram och våra vänner träffas på 

Benrangelsberget och njuter i solen. Som ni nog förstår 
är det Älga, Lo-Lo och Mickel som träffas där i solen och vad Nalle 
gör, ja det tror jag ni kan gissa ...

N - Zzzz zzzz


Lo-Lo - Men åh vad fantastiskt skönt med solen som tittar fram

Älga - Jaa, och känner ni solen värmer faktiskt lite 

Mickel - Mm min härliga vintriga rävpäls njuter nu

Älga -  Och tänk nu dröjer det inte länge förrän snön börjar smälta

Lo-Lo - och småfåglarna börjar spela och kvittra i det oändliga

Älga - och så kommer det snart små fågelungar

Lo-Lo - och små Lo ungar och björnungar

Älga - och älgkalvar och räv valpar och

Mickel - pulkaåkare som eldar, grillar korv och fikar korvmackor och lämnar lite 
rester

Älga - Men Mickel, du är dig då lik. Men se där är det inte vår nya kompis Walle 
som kommer på besök.

Walle - Vad gör ni?

Mickel - Ligger och njuter i solen

Walle - Men saknas det inte en? Han björnen.

Lo-Lo - Jo, Nalle han går i ide under vintern och sover.

Walle - Ha, ha sova hela vintern. Det gör han nog bara för han inte har så bra päls att han klarar 
vinterkylan. (Skrattar Walle lite retligt)

Älga - Men Walle! Vi är alla olika och Nalle är skapad för att sova på vintern och vi är skapade för 
att vara aktiva på vintern. Alla är lika värdefulla. 

Lo-Lo - Det är nog smart av dig Walle att inte retas

Walle - Förlåt, det är bara så lätt att det blir fel.

Lo-Lo - Du får träna på det. Kom här nu och njut av solen en stund.


Djuren i patrull HomoSapiens har vinterpäls och klarar bra av att vara ute i många minusgrader.

Vilka kläder är bra att välja för oss människor/scouter när vi ska vara ute när det är kallt.

1 ) Välj, ringa in, lämpliga kläder, på nästa sida till scouterna Ahmed och Minna, för att vara ute i 
-15°.


💤  💤  

Walle

Älga  Mickel  Lo-Lo

Nalle

UPPDRAG VÄDER- KLÄDER 
Veckans scoutuppdrag: 
1. Ringa in de kläder som är bra att ha på sig utomhus under vintern.  
2. Hjälp oss ledare skriva packlista till ett tänkt sommarscoutläger 

Ditt svar kan lämnas till oss ledare på olika sätt: 
- Lägg ”lappen” med ditt namn i ”Scouternas brevlåda” vid kyrkan 
- Skicka ”lappen” med e-post till: scoutledare@missionskyrkanhudiksvall.se  
- Skicka ”lappen” med SMS/MMS till:                    
     Kicki Olsson 070-6207412 eller Johan Lindgren 070-2801980

mailto:scoutledare@missionskyrkanhudiksvall.se


























Fuskolle

Badkläder

Jeans med hål på knä Täckbyxor

Shorts

Mössa Keps
Tunnare och tjockare 
strumpor 

med skaft

Tunna 
strumpor 

utan skaft

Vinterstövlar/
kängor

Foppatofflor 
Torgvantar

Vinterhandskar Underställ

Sommarklänning 
Ulltröja Sommarlinne 

Täckjacka



SOMMAR 
Älga – Oj idag känns det igen som att det ska bli en varm dag. 
Nalle – Ja bäst att uppsöka någon skuggig sval plats och vila på 
Älga – Jo men ni kan ju följa med mej till Lintjärn. Vi kan ju göra det som en patrull vandring. 
Nalle – Till Lintjärn? Ja ett dopp skulle ju vara svalkande 
Mickel – Är det långt? 
Älga – Ja det är en bit men det är inte för långt 
Lo-Lo – Jag är med om det finns något bra skydd att gömma sig vid om det skulle komma någon 
Älga – Vi håller oss i bortre änden, människorna som kommer dit brukar hålla till i andra änden 
Nalle – Jag är med 
Mickel – Ok, jag hänger med, tror du nån glömt någon korv där 
Älga – Man vet aldrig 
När vännerna precis ska gå dyker deras nya kompis Walle upp. 
Walle - Hallå! Vart ska ni?  
Älga - Vi ska gå på patrull vandring till Lintjärn och svalka oss lite med ett bad. 
Walle - Får man hänga med? 
Mickel - Ja, men klaga inte om det blir långt och låt bli korvar och annat mumsigt som 
 människorna lämnat, små muttrar Mickel 
Walle - Ok! 
De fem vännerna ger sig av. De går och går och går. De känns ganska långt. För att muntra upp 
 sig ropar de sitt patrullrop: 

Vi är skogens bästa gäng,  
tidigt uppe, sent i säng,  
vi vill skydda våra granar, 
så vi smyger och vi spanar,  
på allt det som vill förstöra  
och vår skog tillintetgöra,  
vi ska kämpa, vi ska vinna,  
ingenting ska få försvinna,  
vi är alla överens – HO MO SAPIENS! 

Mickel – Men nu måste vi väl snart vara framme. Jag är trött och varm 
Walle muttrar lite retligt för sig själv men tillräckligt högt för att de andra ska höra ”Klaga inte 
 om det blir långt” jo jo vem är det som gnäller 
Mickel reagerar direkt och tänker precis säga något surt till svar men Älga hinner före. 
Älga – Häpp häpp, vi är snart framme inget bråk nu. 
Lo-Lo – Kommer ni ihåg när vi gick på läger till Rogsta? 
Nalle – Ja då gick vi jättelångt och hade en massa packning med oss 
Walle - Läger? Vad är det? 
Lo-Lo – Läger är när scouter går eller åker någonstans och sätter upp tält.. 
Mickel – ..och surrar ihop ett kök, och eldar och lagar mat, gärna korv 
Älga – Läger, då bor man ihop i scoutgruppen i några dagar och hittar på olika saker tillsammans 
Walle – Det låter kul, ska vi sova över på den här vandringen? 
Lo-Lo – Nej, det här är en dagsutflykt vi ska hem till kvällen 
Älga – Men titta nu är vi framme. Vad bra det gick när vi kom på något bra att prata om. 

Älga, Nalle och Walle hoppar i vattnet och njuter, Mickel och Lo-Lo står i strandkanten och 
svalkar sig lite.När de badat färdig och smaskat i sig lite blåbär och ris la de sig till rätta i 
skuggan. Mickel hade varit bort till badplatsen och kikat om någon lämnat något smarrigt och 
mycket riktigt låg det en bränd kvarglömd korv vid eldplatsen, den försvann fortare än kvickt.  



Patrull HomoSapiens hade inte någon packning med när de gick på dagsvandring men de pratade 
om att de hade mycket packning med sig när de skulle på läger. 

När vi scouter ska åka på läger brukar vi skriva ihop en packlista så man ska komma ihåg att 
packa med sig det man kan behöva. 

Uppdrag nummer 2 denna vecka blir att hjälpa oss ledare att skriva ihop en  packlista till ett 
scoutläger som ska vara under fem sommardagar. Under lägret ska vi ha olika aktiviteter som 
hantverk, lekar, en kortare dagsvandring, lägerbål, hugga ved, laga mat tillsammans. 
Lägerplatsen är vid en badsjö. 

Vi tar med kårens tält att sova i. 

PACKLISTA 

 - Sovsäck                                   - Kåsa 

- ______________________       - _______________________ 

-

- ______________________       - _______________________ 

-

- ______________________       - _______________________ 

- Myggmedel                             - Stövlar 

-

- ______________________       - _______________________ 

-

- ______________________       - _______________________ 

- Strumpor                                - Tandborste                     

-

- ______________________        - _______________________ 

-

- ______________________        - _______________________ 


