
Räven
HT 2022

Samlingsplats - eldplatsen
bakom kaffestugan



Uppstart
Eldning
Vatten

Energi
Jämställdhet
Snack och lek
Mörkerspårning OBS samling vid
järnvägsviadukten kl 18:15

Höstlovsbio
Eldning
Scoutinvigning i Skårekyrkan,
anhöriga och vänner välkomna!
Polkagrisbakning i Skårekyrkan
Önskekväll

Julavslutning i Skårekyrkan

September
13
20
27

 

Oktober
4
11
18
25

 
 

November
3 OBS Torsdag

8
17 OBS Torsdag

 
22
29

 

December
6



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

 Under hösten kommer vi att jobba att
ta Hållbarhetsmärket, ett scoutmärke
som tar upp de globala målen och vad

hållbarhet innebär för oss.



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.

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
kring scoutkvällarna och om våran verksamhet. Vill du vara med?
Skicka sms till Anna 072-406 15 19

Har ni frågor? Kontakta en ledare!
Anna Aronsson 072-406 15 19
Johannes Svensson 070-292 88 28
Ulrika Forsman 054-53 48 56


