
Spårarscout patrull                               

KATTUGGLAN 
VT 2023 

 

Januari 

31 Terminsstart på Solliden  

 

Februari 

7 Bak i Skårekyrkan 

14 Elden värmer på Solliden   

21 Semlans kväll på Solliden 

28 Sportlov, ingen scout 

 

Mars 

7 Kyrkoorientering i Skårekyrkan 

14 Ängebäcks våtmark, samling vid Ängebäck  

21 Räven överraskar på Solliden   

28 Scout i test på Solliden 

 

April 

4 Utmaningen för hela familjen på Solliden 

11  Påsklov, ingen scout 

18 Jakten på degen på Solliden 

28 Myskväll på Solliden Obs! Fredag kl 18-21 

 

Maj 

2 Scoutgudstjänst med avslutning i  

Skårekyrkan, hela familjen välkommen! 

 

VÄLKOMNA!!! 

www.skarekyrkan.se (programmet finns här) 

 

Ledare: 

Helene Helgesson Hällman 070–3064095 

Agnes Granevald, Jakob Sandén, Johan Lövang, Lovisa Andersson,  

Melker Johansson, Pontus Wikholm 

  

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! 

17/2, 10/3, 24/3, 21/4, 5/5, 26/5 

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. 

Välkommen på SagOsång-orientering följande lördagar kl 9.30: 

4/3, 1/4, 29/4 och 10/6.  

Vi går en kort orienteringsrunda (barnvagnsvänlig) och letar 

efter ledtrådar, sjunger sånger, ramsor, får höra berättelser och 

så hittar vi små skatter. Efteråt fikar vi i Skårekyrkan. 

SagOsång-orienteringen riktar sig främst till barn 3-8 år och 

deras vuxna.  

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 på scout.  

 

http://www.scoutshop.se/

