
En vanlig scoutkväll kan se ut så här: 
 

Samling 
Vi börjar alltid med en samling där vi 
stämmer av vilka som är närvarande och 
lyssnar på en berättelse ur Bibeln. 
 

 

Dagens program 
Enligt almanackan 
Klä er alltid i kläder efter väder, då det mesta 
av programmet är utomhus.  
 
 

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.  
 

 
 
 
 

Medlemsavgift 
150 kr per år, max 350 kr per familj. Då ingår 
även en försäkring. Medlemsavgiftsavin 
kommer i din brevlåda. Du kan betala via pg 
22 65 26-2 samt via swish 123 653 72 86. 
Ange namn på inbetalningen. 
Medlemsavgiftsavier skickas ut under 
höstterminen. 
Medlemsavgiften gäller för alla Equmenias 
grupper. 

 
Equmenia 
Scout är en del av Equmenia, 
ungdomsverksamheten i Missionskyrkan i 
Hestra. 
Equmenia och Equmeniakyrkan (f.d Svenska 
Missionskyrkan) finns på många orter i 
Sverige. Alla ledare arbetar helt ideellt. 
Verksamheten finansieras via gåvor och 
insamlingar. 
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Spårarscout 
Är du redo att ge dig ut på äventyr, lära dig 
nya saker om naturen och träffa kompisar? 
Då är spårarscout rätt för dig. Som 
spårarscout gör man massa olika saker, allt 
från att lära sig vara en bra kompis till att 
göra upp eld, paddla kanot och åka på hajk. 

 
 
 

Tider 
Torsdagar 18.00-19.00 
Vi öppnar grindarna 17.55 för att vi ledare 
ska kunna förbereda kvällen. Kommer man 
innan dess får man vänta utanför och då 
ligger ansvaret på föräldrarna. 

Program våren 2020 
30/1 Startkväll 
6/2 Filmkväll 
13/2 Sportlov, inget scout 
20/2 Pulkaåkning (Vid snöbrist - Kolarally i kyrkan) 

27/2 Småstjärnorna  
5/3 Bakning 
12/3 På G med Lasse G 
19/3 På Spåret 
26/3     Spårning 
29/3 Tillsammansgudstjänst 
2/4 Fågelholkar 
9/4 Påsklov, inget scout 
16/4 Barkbåtar 
23/4 Barkbåtsrace 
30/4 Ledigt 
7/5 Ledigt 
8-9/5 Hajk 
14/5 Vårfest 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ledare 
Frank Ambjörnsson 070-690 36 20 
Andreas Hartvigsson 070-600 60 10 
Johan Laurinsson 070-563 64 54 
Stina Landin 073-844 11 14 
Christina Lindqvist 073-052 66 24 

 
Speciella tillfällen under hösten 
29/3 har vi tillsammansgudstjänst i kyrkan kl. 10.00. 
Hela familjen är välkommen.  
 
8-9/5 har vi hajk, vilket betyder att vi kommer att 
övernatta vid lämplig lägerplats med allt vad det 
innebär. Mer info kommer när det närmar sig.  
 
 
 
 

 


