
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 
200 kr per år, max 500 kr per familj. Då ingår 
även en försäkring. 
Medlemsavgiften betalar du genom att gå in 
på vår hemsida: 
 www.equmeniakyrkanhestra.se och klicka 
vidare på ”Equmenia” och ”Medlemsavgift”. 
Följ instruktionerna. 
Medlemsavgiften gäller för alla Equmenias 
grupper. 

 
Equmenia 
Equmenia vill vara med och forma en bättre 
värld! Vi tror på kraften i unga människor och 
vill ta vara på den. Vi erbjuder en varm och 
trygg miljö där alla barn kan få vara sig själva 
och känna sig som hemma.  Vår verksamhet 
sker på kristen grund. Jesus står alltid på 
barnens sida – det vill vi också göra. 
 Scout är en del av Equmenia, 
ungdomsverksamheten i Equmeniakyrkan 
Hestra. 
Equmenia och Equmeniakyrkan finns på 
många orter i Sverige.  
Alla ledare arbetar ideellt. 
 

 

 
 
 

   
 

Hösten 2021 
Equmeniakyrkan 

i Hestra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Trygga  Möten 

Du som går i årskurs 3 
och är nyfiken på vad 

scouter är och gör,  
är välkommen på 

torsdagkvällar  
klockan 18.00-19.00 

 



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 
Ledare finns på plats senaste 17.55, men 
innan dess förbereder vi kvällen och kan 
därför inte ta ansvar för barnen förrän då. 
 

Program hösten 2021 
9/9 Startkväll 
16/9 Cykelutflykt* 
23/9 Kanot** 
30/9 Mästerkocken 
7/10 Knep & knop 
14/10  Tipspromenad  
17/10 Tillsammansgudstjänst*** 
21/10 LEDIGT!  Ingen scout 
22/10 Scoutkväll de lux. OBS! Fredag! 
Mer info kommer 
28/10 Lägerbål 
4/11 HÖSTLOV – Ingen scout 
11/11 Basarpyssel 
18/11 Blåljus 
20/11 BASAR! mer info kommer 
25/11 Grillkväll 
2/12 Julfest 

Ledare 
Andreas Hartvigson 070-600 60 10 
Johan Laurinsson 070-563 64 54 
Frank Ambjörnsson 070-690 36 20 
Christina Lindqvist 073-052 66 24 
Benjamin Palmquist & Ida Simonsson 

 

Speciellt under hösten 
Det är en speciell tid vi lever i just nu och det 
gäller att vi är försiktiga med varandra. Vi 
har vidtagit vissa åtgärder för att kunna 
fortsätta med spårarscout. 
Vi samlas inte på kyrkans parkering utan 
bakom Hestra Reklam för att minska 
trängsel med övriga scoutgrupper. Detta 
gäller hela höstterminen! 
Vi kommer vara ute de allra flesta gånger, så 
varma kläder rekommenderas! 
 
* 16/9 Cykelutflykt- Ta med cykel och hjälm! 
 
** 23/9 Kanot- Avfärd bakom Hestra Reklam 
kl.18.00. Ta med flytväst om du har, annars 
har vi. Kan någon förälder hjälpa till att köra 
är det välkommet. Vi är tillbaka ca kl.19.15. 
 
*** 17/10 Tillsammansgudstjänst- Söndag 
kl.10.00  
22/10- Scoutkväll de lux- Mer info kommer. 


