KÄMPARNA
TERMINSPROGRAM - VT21
Mötestid:
Måndagar kl.18:00 - 19:30

Kontakt:

Portkod till Finnsalarna: 3789 (← OBS!)

Ledare:
Oscar Sanner
Emma Boberg
Victor Soomus
Linn Granehult
Sebastian Olavarría

Kämparna kommer att vara utomhus under terminen.
Nedan, under mötena, står det var vi ska samlas just det
mötet. Det kan komma information senare under
terminens gång, om vi ska vara någon annanstans.

073-932 03 89
076-046 89 89
070-680 43 33
070-837 34 06
072-421 23 65

E-post: kamparna@scoutkarenfinn.se

Februari
15

Superscouter!

26

22

Stort
Nöbbelövs mosse
(OBS! Förlängt möte, 18:00-20:00)

Finnsalarna

SPORTLOV (inget möte!)

Maj
3

Mars
1
8

29

24

3
Finnsalarna!

31

Bofast
Finnsalarna

Juni

5

PÅSKLOV (inget möte!)

12

Kommunicera mera
Finnsalarna

Kokande vatten
Finnsalarna

24

2
Finnsalarna

PÅSKLOV (inget möte!)

April

19

17

Regelrätt
Finnsalarna

1
Finnsalarna

Smått
Finnsalarna

22

10

Det gäller att vara vass
Finnsalarna

15

Finnsalarna!

Snäll eller sunkig?
Finnsalarna

Natur i ur och skur

HANDSLAGET

7

Mål
Finnsalarna!

11-13

VÅRLÄGER
Finngården

Juli & Augusti
31 - 7

SOMMARLÄGER
Vässarö

Om oss ledare...
Oscar har varit Stockholmsscout sedan 2007 men pånyttföddes
2018 då han började i Finn. När han inte är på scouterna så
pluggar han datateknik på LTH. Förutom det så fifflar han med
att trimma en Bobby car, han cyklar hejvilt och spelar mycket
gitarr.
Emma har varit scout sedan 2016 och är nu inne på sin andra
termin som både ledare och som student på ett kandidatprogram
på Lunds universitet. Förutom scouting har Emma ett stort
intresse för bakning och slukar böcker på löpande band.
Victor har varit scout i över tio år och blev ledare förra hösten.
Sedan i höstas har han pluggat maskinteknik på LTH och har därför en cool röd
overall! Nu har han till och med flyttat hemifrån och blivit stor! Enligt Victor är
det bästa med scouterna att få vara ute i naturen med vänner.
Linn har varit ledare i ett och ett halvt år, men varit scout i tio år och hon har själv
gått på Kämparna! Hon tog studenten i somras och jobbar nu heltid på företaget
PwC. Förutom att vara ledare på Kämparna sitter Linn med i kårens styrelse och
har huvudansvaret för kårens sociala medier.!
Sebastian har varit finnscout sedan spåraråldern och ledare sedan i höstas. Han
studerar lingvistik på Lunds Universitet och funderar på att gå lärarkarriären i
framtiden. Förutom att vara på scouterna, slukar Sebbe åt sig urgammal
skönlitteratur och äventyrar ute i det vilda.

