
Välkommen till scout i Skårekyrkan! 

Upptäckarscout är våra scouter som är 10-12 år. I vår 

scoutkår finns scouter från 7 år och upp i gymnasiet! Flera av 

våra tonårsscouter är också ledare för de yngre scouterna. Vi 

är medlemmar i riksorganisationen ”Scouterna”. 

Scoutskjorta/t-shirt och halsduk: Vi har ibland begagnade 

skjortor i olika storlekar som vi säljer för minst 50 kr/st. 

Halsdukar tar vi hem gemensamt och säljer för 90 kr/st. 

Skjorta (eller t-shirt) och scoutprylar att beställa från 

www.scouterna.se 

Ekonomi: Equmenia är en helt ideell förenig vars verksamhet 

finansieras av ffa medlemsavgift, marknadsdag, kommunalt 

bidrag och frivilliga gåvor. 

Medlemsavgift: är 220 kr/år (eller 110kr/termin) i avgiften 

ingår försäkring, tidningen ”Scouterna” samt avgift till 

riksorganisationen. Utskick om medlemsavgift görs på hösten 

och vi ser gärna att hela avgiften betalas på hösten. 

Equmenias bankgiro 541-0170 eller swish 123 550 28 77  

uppge namn, personnummer och patrull. Har du svårt att 

betala prata med en ledare och vill du stödja verksamheten 

extra tas det emot tacksamt. 

 

Ledare: 

Anna-Carin Cleve tel. 070 254 64 62                  

Helen Abrahamsson tel. 076 827 96 55             

Agneta L- Hjalmarsson tel. 070 605 7319                            

Thomas, Vigor och Hanna 

 

UPPTÄCKARSCOUT 

Patrullen 

EKORREN 

Program våren 2023 

 

    

 

Torsdagar kl.18.00 – 19:30 

http://www.scouterna.se/


Program våren 2023 

2 feb. Startkväll   

9 feb. Jorden runt   

16 feb. Resan fortsätter 

23 feb. Var ska vi idag? 

2 mars Sportlov – ingen scout 

7 mars tisdag kl.19.15 Equmenias årsmöte 

9 mars  Scoutkunskap  

16 mars Mot Ängebäck! – mer info kommer! 

23 mars Scoutkunskap 

30 mars Patrullkväll 

6 apr. Skärtorsdag - ingen scout 

13 apr. Påsklov – ingen scout 

20 apr.  Utmaningen – Hela familjen välkomna! 

22 – 23 apr. Svealandskampen & hajk – mer info kommer! 

27 apr.  Paddling 

2 maj  Obs tis!! Scoutgudstjänst med märkesutdelning i 

Skårekyrkan – välkomna alla!  

11 maj Vi förbereder oss för läger! 

17–21 juni  Scoutläger på Ladtjärn 

 

De flesta kvällarna är vi utomhus på Solliden så ta på kläder 

efter väder – det är trist att frysa och bli blöt! Om vi är på 

annan plats så står det i programmet! 

Den mesta kommunikationen skickar vi i en WhatsApp grupp – 

skicka ett sms till 0702546462 så kommer inbjudningslänk  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taco på fredag? Under vården kommer det erbjudas en 

tacofredag i månaden (första ggn 17 februari) 

SagOsång orientering! För er med mindre barn! En lördagfm 

med aktiviteter - första gången i vår 4 mars   

Mer info: www.skarekyrkan.se Välkomna! 

Boka redan nu lördag 30 september för Värmlandstrampen! 

Skåre är medarrangör och vi tror på en fin dag i Tyrskogen! Vi 

ska ha tävlande patruller och massor av funktionärer       

 

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 

http://www.skarekyrkan.se/

