
         

        Spårarscout 
              Program våren 2022 

 

 

 

 

 
          Patrullen Räven åk 1 

      Tisdagar kl. 18-19 

Samlingsplats: Grillplatsen vid altanen 

 

 



 

 

 

Februari 
  

8  En kväll på isen.  

15 Eldkväll med patrullen - pinnbröd 

22 Runt Solliden i mörker. 

 Ta med ficklampa om du har.    

Mars 

1 Sportlovsscout. Fettisdagen…  

8 Ingen scout då Equmenia har  

årsmöte 10 mars             

15  En scout lär känna och vårda naturen…   

22 Patrullkväll  

29 Vad kan man göra med ull? 
 

April 

5  Kniv gaffel och sked.  

Om du har något udda bestick hemma så ta med. 

12 Orientering 

19 Påsklov – ingen scout 

26 Patrullkväll med pinnbrödsexamen 
 

Maj 

5 Vårens stora scoutkväll, alla scouter och  

ledare med märkesutdelning kl.18-20 

 – mer info kommer!  

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pinnbrödsmärket! 

Efter en idé från 
scouterna finns nu 
vårt eget nya 
intressemärke! Vi 
kommer jobba med 
märket flera kvällar 
under våren.  

 

 
”Med goa ögon”  
Det är titel på en 
sång vi ska lära oss 
under våren. Vi 
hoppas också att 
det ska bli lite 
inspelning av 
”musikvideo” när vi 
och många fler är 
med och sjunger 
och gestaltar. Info 
kommer om/när det 
närmar sig 

 

Scoutbönen 
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 glädje 

varje dag.  
Tack för människor och djuren.  

Hjälp mig följa scouters lag 
Amen 

 
 
 

 



 

 

Välkommen till spårarscout!  

Vi kommer att vara ute 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. 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 Carina 0703356353 

 

Har ni frågor? Kontakta en ledare! 

Anna Aronsson                   0724061519 

Carina Haglund                  0703356353 

Johannes Svensson             0702928828 

Ulrika Forsman 054534856 


