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www.horbyscout.se 

 

 

 Välkommen till Hörby Scoutkår! 

Prova på 
För du ska få en chans att känna efter innan du bestämmer dig så får du delta på tre-fyra möten innan vi registrerar 

dig som medlem. 

Program 
När du börjar så får du ett program med alla planerade aktiviteter. 

Intresseanmälan/medlemsregistrering 
Du kan enkelt anmäla ditt intresse på Scouternas hemsida. Du förbinder dig inte till någonting och det kostar 

ingenting. Däremot får Hörby scoutkår den information du skriver in i form av namn, ålder och kontaktuppgifter så 

att vi kan kontakta dig. 

När du bestämt dig för att fortsätta, kan vi enkelt omvandla intresseanmälan till ett medlemskap. 

http://www.scouterna.se/hitta-scoutkar/scoutkar/horby-scoutkar/ 

Terminsavgift 
Terminsavgiften betalas när ni får hem inbetalningskort i brevlådan. 

För 2020 är terminsavgiften 315 kr. Om fler i familjen är med, betalar övriga 215kr. 

Scoutskjorta 
Scoutskjorta beställer du själv på scouternas hemsida (www.scoutshop.se), Märken och slips köper du av kåren. En 

skjorta med märken och slips kostar cirka 300-350kr. 

Scoutgården och Torpet 
Kåren äger Scoutgården på Syregatan i Hörby. 

Det är en trevlig fastighet med en hel del möjligheter för scouting. 

Dessutom har vi Torpet som ligger i Ekeröd en mil från Scoutgården. 

Här finns skogen runt om med tillgång till många, olika långa promenader och naturupplevelser. 

Föräldrar 
Verksamheten är beroende av att scouternas föräldrar kan ställa upp med transporter till och från olika platser. 

Våra fastigheter kräver också en del arbetsinsatser. Några gånger om året så samlas vi och hjälps åt att städa, 

underhålla och fixa till våra byggnader och tomter. 

Ledare 
Vi scoutledare tycker att scouting är otroligt givande. Dels ser vi till att göra saker som både barn och vi ledare 

tycker om. Dels känner vi att vi bidrar till ett bättre samhälle genom att låta barnen växa in i scoutings ideologi där 

alla är lika mycket värda. 

För tillfället har vi ont om ledare i kåren. Om ni föräldrar känner för att stanna på mötena och hjälpa till, är ni 

välkomna! Om ni har någon annan i er bekantskapskrets som kan vara intresserad, är de också välkomna. 

Frågor? 
Om ni behöver kontakta oss kan ni göra det på e-post: ledare@horbyscout.se. 

Om ni föredrar att ringa: 

Inge Hansson 0415-132 23 eller 070-350 50 39. 

Joakim Nilsson 073-063 75 49. 
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