Spårarscout
Program hösten 2021

Patrullen Ekorren Åk 3
Tisdagar kl. 18-19
Datum

Program

14 sept

Patrullkväll

21 sept

Vi knyter makramé

28 sept

Skattjakt

5 okt

Pyssel till Marknadsdagen

12 okt

Elda och äta

19 okt

Barnens tankesmedja – Uppdrag

23 okt

OBS! Lördag
Equmenias Marknadsdag och springlopp

26 okt

Scouthögtid med invigning

2 nov

HÖSTLOV

9 nov

Utebio (Vi håller på lite längre denna kväll)

16 nov

Spårning i stodeneskogen Starttid 18:30

23 nov

Patrullkväll

30 nov

Julavslutning

Scoutens bön
Livets Gud, som söker alla Du som ser till var och en,
till vad än du vill mig kalla är jag redo bli din vän.
Tack för staden och naturen och för glädjen varje dag.
Tack för människor och djuren. Hjälp mig följa scouters lag. Amen

Var? / Att tänka på
Solliden

Solliden
Solliden
Solliden
Solliden
Solliden

Solliden
Solliden

Solliden
Samling vid viadukten, Stodeneskogen. Ta med ficklampa och reflex.

Solliden
Solliden

Corona-info:
Vi följer rekommendationer från FHM. Så långt det är möjligt har vi
därför våra aktiviteter utomhus och träffas i vår egen patrull på
angiven samlingsplats. Varje scout, förälder och ledare tar eget
ansvar för att vi tvättar våra händer och inte kommer till våra
patrullkvällar om man känner sig sjuk eller hängig

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 220 kr/år (110 kr/termin), där ingår också
olycksfallsförsäkring, medlemskap i ”Scouterna” samt tidningen "Scouten".
Utskick om medlemsavgift görs på hösten och många betalar 220 kr då.
Om man betalt 110 för hösten eller är ny scout är vårens avgift 110 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? Skicka sms till Anna-Carin 0702546462
Har ni frågor? Kontakta en ledare!
Anna-Carin Cléve
0702546462
Helen Abrahamsson
0768279655
Agneta Hjalmarsson
0706057319
Hanna Eng, Vigor Hollsten och Melker Johansson

