
 

 
 

Välkommen till årets kämpalek!   
1a oktober 2022  

Cirkeln 2022 
 

Välkommen till årets kämpalek! Den 1 oktober 2022 är det dags 

för en av höstens höjdpunkter, kämpaleken Cirkeln 2022 som 

kommer att äga rum vid Kinnekulle, Kalkbrottet.  

Vi människor påverkar jorden och varandra genom hur vi lever 

våra liv. Miljön och klimatet kan hantera många saker men det 

finns också gränser för vad planeten klarar av. Det samma gäller 

relationerna till andra människor. Vi klarar av att hantera 

utmaningar, men för stora orättvisor gör att relationerna brister. 

Cirkeln, årets tema på kämpaleken, symboliserar möjligheterna för en hållbar utveckling, 

mellan planetens yttre gränser och samhällets gemensamma inte grund. För en hållbar 

utveckling måste vi precis som i scouterna arbeta för att inte förstöra naturen och samarbeta så 

att alla får möjlighet att vara med i patrullen och kåren. 

På kämpaleken kommer vi utmana varandra i att hålla oss inom cirkeln. Hur kan vi minska 

vår påverkan på miljön och planetens gränser så att inte djur och växter dör ut? Hur kan vi 

fördela resurser på ett mer rättvist sätt så att alla människor på jorden får möjlighet till ett 

bättre liv. Vi hänger alla ihop och är beroende av varandra.  

Vi samlas den 1 oktober kl. 7.15 vid Equmeniakyrkan för gemensam avfärd och är hemma 

igen ca kl.17.00. Vi räknar med att åka i ledarbilar och med hjälp av er föräldrar.  

Kämpaleken kostar 30 kronor per person som deltar i kämpaleken, betalas till bankgiro 5903-

2797 eller SWISH 123 464 11 48 i samband med anmälan. Märk inbetalningen med namn.  

Tänk på att: 

– ta på Scouthalsduk, Scout T-tröja eller Scoutskjorta, om du har. Nya Scouter får en halsduk. 

Du kan också köpa/beställa scoutskjorta eller T-tröja, se hemsidan ”equlricehamn.se/scout”. 

– ta med matsäck för hela dagen. 

– packa i en liten ryggsäck som är bra att bära hela dagen 

– ta rejäla skor/stövlar, beroende på vädret, 

– klä dig varmt, ta med regnkläder, vi är ute hela tiden 

Under dagen når ni oss på våra mobiler: se programmet. 

Vi ser fram mot en trevlig dag tillsammans. 

Sista anmälningsdag är 18/9. Anmäl via hemsidan ”equlricehamn.se/scout” 
Har ni problem med formuläret kontakta Håkan 070-180 04 13. 

Har ni några andra frågor kontakta någon av ledarna. 

Håkan 070-180 04 13, Pernilla 073-838 72 39, Torbjörn 070 – 517 49 65,  

Caroline 073-035 39 76 eller Anna 0735 – 83 33 67 

E-post: scout@equlricehamn.se 

Planera också redan nu in söndagen den 9 oktober klockan 10.00 då vi har 

Equmeniagudstjänst med scoutinvigning. Scouterna samlas 9.30. 

https://goo.gl/maps/VvwXUHkNtZaLTCoV9
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