
 

 

 

Nu är det dags för gemenskapshelg med Skårekyrkan igen! 

De som vill startar med att gå Värmlandstrampen (en 

scouttävling i Region Svealand). De som inte vill gå trampen 

startar på Vägsjöfors Herrgård. (mer info nedan)  

På söndagen avslutar vi med lunch och åker hemåt vid kl. 14.30. 

Det kommer erbjudas god mat, aktiviteter och ges tid för berikande 

samtal. Vi får chans att lära känna varandra lite djupare, leka, 

sjunga och be tillsammans. För den som vill finns möjlighet till 

bastu. 

Några av våra scoutpatruller åker också med på 

gemenskapshelgen. Vi får se om de sover på Herrgården eller 

tältar på Ladtjärn (som ligger nära Herrgården). 

ALLA är välkomna, oavsett om du är ny eller gammal i 

församlingsgemenskapen, att dela helgen med oss. Bjud gärna med 

en vän som du tror skulle uppskatta helgen! 

När? 24–25 september. Lördagen börjar kl. 09 för de som går 

Värmlandstrampen och kl. 16.30 för de som inte går trampen. Vi 

avslutar på söndagen ca kl. 14.30. 

Vart? Vägsjöfors Herrgård, utanför Torsby (Värmlandstrampen 

sker vid Södra Vikens naturbruksgymnasium utanför Sunne och 

några scouter sover på Ladtjärn). 

Gemenskapshelg 2022 



Pris? Denna gång testar vi fri prissättning (+ fast pris för 

Värmlandstrampen). Förutom för scouterna som åker med sin 

patrull, de betalar 300kr (inklusive trampen). Det innebär att du 

betalar vad du har möjlighet till. Nedan ges några schablon-

summor ungefär vad helgen kostar. Scouterna kommer inte betala 

fullpris för sin vistelse. Du har därför möjlighet att bidra med lite 

extra för att scouterna och andra som inte har möjlighet att betala 

fullpris kan åka med.  

I schablon-priserna nedan ingår boende och mat, men ej 

Värmlandstrampen. Betalning sker under helgen.  

• 250 kr bo på Ladtjärn, du tar med eget tält 

• 350 kr bo i husbil/husvagn 

• 400 kr bo i stuga 

• 600 kr bo i rum med dusch och toalett i korridor 

• 700 kr bo i rum med egen dusch och toalett 

Alla städar själv sitt rum. Detta år har vi få rum med de högre 

standarderna. 

Värmlandstrampen kostar 130 kr/person (tar du med egen mat 

kostar det 100 kr/person. Trampen erbjuder inte specialkost.) 

Ta med: Kläder efter väder, skor att gå i, lakan, handdukar och 

badkläder om så önskas. Varma kläder kan vara bra, bl.a. under 

gudstjänsten som hålls i ladan (ej täta väggar). 

Anmälan: Mejla anmalan@skarekyrkan.se eller kontakta våra 

anställda. Vi vill gärna ha din anmälan senast onsdagen 14 

september.  

Ange namn, mejl och telefonnummer, hur du helst önskar bo och 

om du behöver specialkost i anmälan.  

mailto:anmalan@skarekyrkan.se


Behöver du skjuts? Hör av dig! 

Frågor? Kontakta någon av våra anställda: 

Maja Floberg, 073-462 65 50, maja.floberg@skarekyrkan.se 

Anna Aronsson, 072-406 15 19, anna.aronsson@sakrekyrkan.se  

 

 

 

 

 

 

 

Välkommen till Finn Skogs-Trampen 2022 

Så kallar vi årets Värmlandstramp och den går av stapeln vid 

Södra Vikens naturbruksgymnasium utanför Sunne. Trampen 

består av tre slingor om vardera ca 3 km. På varje slinga finns 4 

kontroller. I Värmlandstrampen tävlar man patrullvis i tre klasser: 

Upptäckare (ca 10-12 år), Äventyrare (ca 13-15 år) samt Vuxna 

(från 16 år och uppåt, även barn upp till ca 9 år). Vi hälsar alla 

scouter, deras vänner, familjer och andra intresserade välkomna att 

delta. Alla får vara med på denna spännande dag i skogen! 
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Det kan ta lite tid innan alla kommer ut på sin första slinga så ta 

gärna med en egen matsäck att äta på morgonen. Det kommer inte 

att finnas någon kioskförsäljning. 

På första slingan serveras fika (saft/te/kaffe och bulle). På andra 

slingar serveras mat (hamburgare med bröd) och på sista slingan 

serveras frukt. Deltagare som inte kan äta det som serveras tar med 

sig egen mat och behöver då inte betala full deltagaravgift. 

Ta med: scoutskjorta (för den som har), kåsa (mugg), kniv, 

vattenflaska, matsäck (till morgonen), allväderskläder och grova 

skor/kängor/stövlar. 

Avgift: 130 kr/deltagare. Deltagare som tar med sig egen 

specialkost betalar 100 kr. Barn födda 2016 eller senare betalar 

ingen avgift. 

Vägbeskrivning: Kör 

E45 norrut till Sunne. 

Fortsätt E45 förbi stora 

infarten till samhället. 

Efter ca 2 km - sväng 

vänster mot Gräsmark. 

Efter knappt 7 km är ni 

framme. Södra Viken 

Naturbruks-gymnasium 

ligger på högra sidan 

vägen. En ska ha 

parkerat senast 09. 

 

  



Lör  

09.00 Värmlandstrampen  

16.30 – samling för andra på Vägsjöfors – laga mat! 

17.30 Middag  

18.30 Sandins lek – lära känna. 

19.15 Andakt 

19.45 Bibelsamtal i små grupper 

Sov valfri tid. – 230/bädd – rådjuren sover på Ladtjärn. 

Sön 

08.30 Frukost 

10.00 Huller-om-buller-gudstjänst med quiz i ladan 

11.00 Aktiviteter i grupper – drakbygge, frågesport (typ 

scoutquiz), samtal 

13.00 Lunch – hämtas i Torsby, Valbergsängens restaurang 

 

Lör middag och söndag lunch ordnar vi mat till 16 personer extra 

från Väse. 

 

Mat äts i lägermatsalen. 

Mest är vi där och i ladan. 

 



230 + 100 + 30 + 70 + 50 + lite extra? = 300 + 180 + lite extra? = 

480 + lite extra? 


