Verksamhetsberättlese för Sannerudskyrkans scouter 2017
Våra tre patruller Vargen (spårare), Ugglan (upptäckare) och Tonårsscout (äventyrare) har fortsatt
under året. Några barn har kommit till och en del har slutat men i princip bestäms scoutmängden av
antalet ledare som finns tillgängliga.
Vargen har varit ~15 scouter med ledarna Gunnar Nilsson, Björn Johansson och Göran Werme samt
hjälpledarna Gustav Ahlström, Alwin Ahlborg, Matilda Tomasson och Johanna Unger. Ugglan har haft
~10 scouter och ledarna Andreas Delvert, Staffan Sandström, Josefin Lilja och hjälpledaren Saga
Berglund. I tonårsscout har Niklas Hult och Mattias Walan varit ledare för ~10 Kilsscouter som haft
sina träffar tillsammans med Fagerås, Skåre, Forshaga och Karlstad.
Scoutterminen för våren började v10 med en spännande djurspårning med inslag av olika helt udda
plastsaker (som en ledare av misstag tagit med).
Därefter fortsatte vi i djurens tecken med bl.a. ispimpling vid Frejabryggan, besök av scouternas och
ledarnas djur (kanin och hönor), fågelexkursion vid S Hyn och studiebesök hos fårvallningshund innan
vi avslutade med den traditionella släckbollen vid Fryken.
En scoutgudstjänst med
medverkande hönor fanns också
på programmet och varje
gudstjänstbesökare fick med sig
ett ägg hem! Hajker på Arnäs,
Gönäs och vid Sveafallen blev det
också för de olika patrullerna.

Scoutledare med höna

På kummelvandring, Ladtjärn

Innan midsommar var vi ett tjugotal spårare, upptäckare och tonårsscouter som tillsammans med tio
ledare/föräldrar åkte på sommarlägret ”Ladtjärnsmysteriet” tillsammans med några hundra andra
scouter.
I början på augusti var vi med på Kils kommuns satsning för sommarlovslediga ungdomar och hade
ett par scoutsamlingar för provapåare i skogen bakom Sannerudsskolan. Sen blev det ett scoutkök
med pinnbröd, som vanligt, till ”Kilaveckan” och många korvar såldes.
Hösten gick i skogens tecken, en hel del nya scouter kom till och vi övade på kniv, yxa, såg och
surrningar. Vi var på Värmlandstramp i Kristinehamn och på hajk på Arnäs med efterföljande
scoutgudstjänst där vi funderade på vad ”Det bästa som kan hända” är.
En traditionell avslutning blev det även på höstterminen med skogsbio hos Niklas veckan innan
höstlovet. Sen fick vi iof också en bonusgång i november då vi var inbjudna på mörkerspårning till
Frykeruds scouter.
Vi ledare tackar Gud för glädjen att få vara ute i naturen med en massa glada och intresserade
scouter och tror att skogen och den friska luften tillsammans med lite prat om tro och liv och några
korvar kan ge oss glädje och trygghet att vandra vidare i livet!
Fryksta 2017-01-10
Kårchef Göran Werme

