
Spårarscout patrull                               

KATTUGGLAN 
HT 2022 

 

September 

13 Start på Solliden  

20 Sölja, eld och kniv 

27 Jämställdhet – Globala målen 

 

Oktober 

4 Rent vatten – Globala målen 

11 Hållbar energi – Globala målen   

18 Sölja, eld och kniv 

23  Spring för equmenia, mer info kommer. Obs! Söndag! 

25 Spårning, ta med reflexväst och ficklampa. Mer info kommer 

 

November 

3 Höstlovsbio för scouter i alla åldrar utomhus på Solliden. 

Mer info kommer. Obs! Torsdag! 

8 Goda grisar i Skårekyrkan   

17 Scoutgudstjänst med scoutinvigning och märkesutdelning i 

Skårekyrkan. Hela familjen är välkommen! Obs! Torsdag!   

22 Vi gör gofika vid elden 

29 Ljus och mörker 

 

December 

6 Julavslutning i Skårekyrkan 

 

 

VÄLKOMNA!!! 

www.skarekyrkan.se (programmet finns här) 

 

Kontaktledare: 

Helene Helgesson Hällman 070–3064095 

  

Scoutbönen 

Livets Gud, som söker alla 

du som ser till var och en, 

till vad än du vill mig kalla 

är jag redo att bli din vän. 

Tack för staden och naturen 

och för glädje varje dag. 

Tack för människor och 

djuren. 

Hjälp mig följa scouters lag. 

Amen 
 

Kom och ät fredagstacosen i Skårekyrkan! 

16/9, 14/10, 11/11, 9/12 ordnas det 

tacokväll i Skårekyrkan kl 17.30-19.00.  

Vi äter tacos tillsammans, lekrummet och 

loftet är öppna och kvällen avslutas med en 

andakt. Passar alla åldrar. Anmälan via 

Skårekyrkans hemsida. 

http://www.skarekyrkan.se/


 

Välkommen till spårarscout! 

 

Vi ses på tisdagar kl.18.00 – 19.00. Vi är på Solliden om inget 

annat anges. 

Vi är oftast ute så viktigt med kläder efter väder då vi är ute 

även om det regnar eller är kallt. Samlingsplats för patrullen 

är vid den första eldplatsen till höger när man kommer in på 

parkeringen. 

 

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) och då ingår en olycksfallsförsäkring, 

medlemskap i Scouterna samt tidningen Scouten. Utskick om 

medlemsavgiften görs på hösten och de flesta betalar för två 

terminer i taget. Har man inte råd att betala medlemsavgiften så 

prata med någon av ledarna.  

 

WhatsApp Vi använder i första hand WhatsApp för att kommunicera 

ut information till vårdnadshavare. Vill du vara med i gruppen 

så skicka sms till Helene 070–3064095. 

 

Scouthalsduk Prata med en ledare om du vill köpa en 

scouthalsduk. Den kostar 90 kr. Det går även att beställa direkt 

från Scoutshoppen på www.scoutshop.se Söljor gör vi under 

terminen.  

 

http://www.scoutshop.se/

