
Patrullen Rådjuret 

Program Hösten 2022 

 

Datum  Aktivitet     Plats & Tid 

15-sep  Uppstartskväll med kanot-quiz  Solliden 18.00 - 19.30 

22-sep  Trangiamatlagning    Solliden 18.00 - 19.30 

24-sep  Värmlandstrampen i Sunne   OBS lördag i Sunne 

29-sep  Vi bygger hus åt små vänner del 1  Solliden 18.00 – 19.30 

06-okt  Förberedelse måltidskväll   Solliden 18.00 – 19.30 

13-okt  Husbygge del 2 + MEGA Vildkatten  Solliden 18.00 - 19.30 

20-okt  En fantastisk måltidskväll   Solliden 18.00 - 19.30 

27-okt  Ett ljus i mörkret    Solliden 18.00 - 19.30 

3-4-nov Höstlovsbio + Hajk med hotellfrukost!!?? Solliden/Skårekyrkan 

10-nov  Deadbody – Ta med ficklampa & reflexväst Solliden 18.00 - 19.30  

17-nov  Scoutinvigning  - föräldrar&syskon välkomna! OBS Skårekyrkan 18.00 - 19.30 

24-nov  Mörkerspårning    Plats meddelas senare  

01-dec  Avslutning med Pizza party!   Solliden 18.00 – 20.00 

 

 

 

Märken 

Under våren kommer vi fokusera på märket:  

För att få Mattvåan ska du ha varit med och lagat mat inomhus och 

utomhus på spritkök eller liknande och varit delaktig i matlagningen 

från start till disk. Men också kunna hantera hygienen enligt 

intressemärket Matettan. Du ska också vara med och planera 

menyn för en helgövernattning eller motsvarande tid. Du ska kunna 

följa ett recept och laga mat med flera ingredienser både inomhus 

och på öppen eld. Du ska också känna till vad som påverkar 

hållbarheten på olika livsmedel och hur de behöver förvaras. 

Scoutskjorta är inget tvång att ha, men det 

är ett trevligt klädesplagg och ett  

perfekt ställe att sätta sina märken 

på! Scoutskjortan & andra bra tillbehör hittar  

man på https://www.scoutshop.se/ 

 

 

Om vårens Program 

Att laga mat och kanske framförallt äta den har 

varit det populäraste önskemålet från scoutern. 

Höstens program fokuserar därför på matlagning 

där vi planerar att ta märket Mat-tvåan. Självklart 

kommer vi hinna med mycket lek, byggprojekt 

och mysiga andakter också. Har du några frågor 

får du gärna höra av dig till någon av oss ledare: 

Viktor Zsigo  0765407728 

Bibbi Kunosson  0702569074 

Anna Aronsson  0724061519 

Tonårsledare Hilma. Vi har även en WhatsApp! 

Grupp där vi kommunicerar med föräldrar. SMS:a 

Viktor för tillgång.  

https://www.scoutshop.se/


Föräldrainformation om Scout i Equmenia Skåre: 

Om Upptäckarscout är scouting för mellanstadiebarn i Skårekyrkan. Vi har scouter ända 

upp i gymnasieåldern. Våra scouter är medlemmar i riksorganisationen Scouterna. 

På scouterna får man lära sig 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 vara ute mycket så tänk på att alltid ha kläder efter väder! Det är trist att frysa 

eller bli blöt. 

 

Ekonomi – Equmenia Skårekyrkan är en ideell förening vars verksamhet helt är beroende 

av medlemsavgifter, frivilliga gåvor, bidrag och årliga marknadsdag.  

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

medlemskap i ”Scouterna” samt tidningen ”Scouten”. 

Utskick om medlemsavgift görs på hösten  

Medlemsavgiften betalas via bankgiro 541-0170 eller Swish 1235502877 

Uppge namn, personnummer och patrull. 

Har man svårt att betala avgiften, prata med någon av ledarna så löser vi det. Vill man stödja 

Skårekyrkans verksamhet extra utöver medlemsavgiften tas det tacksamt emot! 

 

 

Aktiviteter i Skårekykan utöver Scout: 

Söndag 23 oktober – SPRING FÖR SKÅRE! Var med och delta som löpare eller publik ett 

underhållande evenemang för bägge delarna. Mer info kommer senare! 

 

De ingår inte i matmärket, men regelbundet under hösten 

kommer det anordnas Tacokvällar på fredagar för familjer. Håll 

utkik om ni är intresserade av att äta gott tillsammans med 

andra!  

 


