Datum

Program

Vart? / Att tänka på

4 feb

Uppstartskväll med grillkorv å lekar

Solliden - Ta gärna med din scoutkniv

11 feb

Reflex Bingo!

Solliden – Ta gärna med kniv OCH en ficklampa om du har en!

18 feb

Pulka och/eller Bergsbestigning!

Samling parkeringen, Bryngfjordsbacken. Hjälm+pulka vid snö!

25 feb

Sportlovs-scout – vi hänger runt elden

Solliden

3 mars

Tipspromenadsspårning!

Samling Viadukten Stodeneskogen. Tid: 18.00-19.00

10 mars

Kongo eller inte?

Skårekyrkan - Samling utanför – utekläder på!

17 mars

Kongo eller inte?

Skårekyrkan - Samling utanför – utekläder på!

24 mars

Lars-Jennyz underhåller!

31 mars

Ett hem för mesar

Solliden

7 apr

En knivig kväll

Solliden – Ta gärna med din scoutkniv

14 apr

Påsklov – Ingen Scout!

21 apr

Eldkväll

24-25 apr

HAJK!!! – Mer info kommer!

28 apr

Ingen scout, vi vilar efter hajken!

5 maj

Scoutgudstjänst

Solliden

Solliden – Ta gärna med din scoutkniv

Solliden – Terminsavslutning 18.00-19.30. Ta gärna med familjen
och låt dem prova på scouting!

Tacokvällar i Skårekyrkan

Varför inte äta tacos ihop? Tacokvällar i
Skårekyrkan är utformade för barnfamiljer
Men alla är välkomna! 17.30 – 19.30
21 feb, 27 mars & 8 maj
Skicka ett mail med hur många ni kommer till
anmalan@skarekyrkan.se

Välkommen till spårarscout!
Spårarscout är våra yngsta scouter i Skårekyrkan. Vi har scouter ända upp i
gymnasieåldern. Våra scouter är medlemmar i riksorganisationen Scouterna.
På scout får man lära sig och göra många olika saker. Så som hur man
använder kniv, yxa, såg, hur man eldar säkert, knopar och surrningar,
sjukvård, djur och natur och mycket mer. Vi tränar på att samarbeta där lek
och gemenskap är viktigt! Vi inleder våra scoutmöten med en samlande
andakt och lägger stor vikt vid att alla är betydelsefulla och har ett lika värde.
Vi kommer att vara ute mycket så tänk på att alltid ha kläder efter väder! Det
är trist att frysa eller bli blöt.
Scouthalsduk- Kan man köpa. Den kostar 80 kr. Prata med Anna-Carin.
Söljan gör vi själva under höstterminen.
Ekonomi - Equmenia Skårekyrkan är en ideell förening vars verksamhet helt
är beroende av medlemsavgifter, frivilliga gåvor, bidrag och vår årliga
marknadsdag.
Medlemsavgiften är 200 kr/år (100 kr/termin), där ingår också
olycksfallsförsäkring, medlemskap i ”Scouterna” samt tidningen "Scouten".
Utskick om medlemsavgift görs på hösten och många betalar 200 kr då. Om
man betalt 100 för hösten eller är ny scout är vårens avgift 100 kr.
Medlemsavgiften betalas via bankgiro 541-0170 el. swish 123 550 28 77
uppge namn, personnummer och patrull.
Har man inte råd att betala avgiften prata med någon av ledarna.
Vill man stödja verksamheten extra utöver medlemsavgiften tas det tacksamt
emot!
WhatsApp grupp finns för vårdnadshavare där vi sprider information. Vill du
vara med? Smsa Viktor tel. 076 540 77 28
Om ni har frågor och funderingar välkomna att kontakta oss ledare!
Ledare
Kicki Rodestedt 0793351595

Program
Våren 2020
Equmenia – Skårekyrkan

Jenny Larsson 0703166836
Viktor Zsigo

0765407728

Bibbi Kunosson 0702569074
Anna-Carin Cleve

0702546462

Helene Abrahamsson

0768279655

Andreas Tidberger

0793253642

Tonårsledare är Hanna, Fanny, & Hilma

Patrullen: Ekorren

