
Datum Program Var? / Att tänka på

13 sept Terminsstart Eldar och pinnbröd Solliden

20 sept Kanot-plocka näckrosblad Solliden

27 sept Hållbar energi (Tema för terminsmärke) Solliden

4 okt Jämställdhet (Tema för terminsmärke) Solliden – ta med cykel och hjälm

11 okt Rent vatten (Tema för terminsmärke) Solliden

18 okt Knopar och surrningar (lägerträning) Solliden

23 okt Spring för Equmenia Skåre Solliden- söndag. Mer info kommer. Du kan springa! 

25 okt Mörkerspårning 18:30-19:30 Järnvägsundergången Stodenenoret – ficklampa, reflexväst

3 nov Höstlov med utebio Obs! torsdag 18-19:30 Solliden – sovsäck,liggunderlag

8 nov Eldtyper. Tända. (lägerträning) Solliden

17 nov Scouthögtid, märkesutdelning. Obs! torsdag 18-19.30 Skårekyrkan – ta med din familj

22 nov Mat över öppen eld Solliden

29 nov Polkagrisar och vår pastor Maja Skårekyrkan

6 dec Julavslutning med ledarnas luciatåg och lite gott Skårekyrkan – alla spårarptruller

Samlingsplats Bikupan: Eldplatsen vid träigloon nära fotbollsplanen

Vi kommer att dela oss i två patrullhalvor – Tambiet och Vildbiet.

Terminsmärket är Hållbarhet utgående från FNs 17 hållbarhetsmål. 



Program 

Hösten 2022
Equmenia – Skårekyrkan

Patrullen Bikupan Åk 13

Tisdagar 18-19

Har ni frågor? Kontakta en ledare!

Ledare

Jonas Haglund 0703108662

Christina Rodestedt 079-3351595

Bobo Andersson 0703295017

Elin den Hartog 0702153037

Frans Lindberg 072-3416624

Grmay Gebrehannis 0760-974872

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 200 kr/år (100 kr/termin), där ingår också 
olycksfallsförsäkring, medlemskap i ”Scouterna” samt tidningen "Scouten".  

Utskick om medlemsavgift görs på hösten och många betalar 200 kr då. Om 
man betalt 100 för hösten eller är ny scout är vårens avgift 100 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? Smsa Viktor tel. 076 540 77 28 
 
Om ni har frågor och funderingar välkomna att kontakta oss ledare! 

Medlemsavgiften är 220kr/år (110kr/termin) där ingår också 

olycksfallsförsäkring, medlemskap i ”Scouterna” samt tidningen ”Scouten”.

WhatsApp-grupp finns för vårdnadshavare där vi snabbt får ut 

information. Om du inte redan är med så skicka sms till Jonas Haglund. 


