
En vanlig scoutkväll kan se ut så här: 
 

Samling 
Vi börjar alltid med en samling där vi har en 
liten andakt. Ledarna informerar om vad vi 
ska göra under kvällen. 
 

 

Dagens program 
Enligt schemat. Oftast har vi våra aktiviteter 
utomhus. Kom i kläder för att vara ute! 
 
 

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. 

Amen. 
 

 

 

 

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 klickar på equmenia och 
”Medlemsavgift”. Följ instruktionerna. 

Medlemsavgiften gäller för alla Equmenias 
grupper. 

Equmenia 
Scout är en del av Equmenia, ungdoms-
verksamheten i Equmeniakyrkan 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.equmeniakyrkanhestra.se 

Äventyrarscout Hestra 
hösten 2021 

Equmeniakyrkan 
i Hestra 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Höstens program för dig 
som går i 6:an 

Torsdagar 
klockan 18:00-19:00 

Trygga  Möten 
 

http://www.equmeniakyrkanhestra.se/
http://www.equmeniakyrkanhestra.se/


Information och 
ordningsregler 
Scout börjar klockan 18:00. Samling sker på 
grusplanen bredvid Hestra Reklam om inget 
annat uppges.  
 
Vi önskar att barnen inte leker på 
parkeringen då det vid denna tid kommer 
många föräldrar för att hämta och lämna 
sina barn. Kommer man innan scout börjar 
ligger ansvaret på föräldrarna. 
 
Man bör alltid komma till scout klädd efter 
väder. Vi är i regel alltid utomhus. 
 
På scout använder vi inte några svordomar 
och könsord. Man visar varandra respekt och 
är en god kamrat. 
 
När ledarna pratar är man tyst och springer 
inte omkring. 
 
Om barn vid upprepade tillfällen bryter mot 
ordningsreglerna har ledare rätt att skicka 
hem barnet och/eller ta kontakt med 
föräldrarna. 

 

 

Program hösten 2021 
9/9 Startkväll med lekar 
16/9 Besök på Värö* 
 Ta med egen flytväst om du har! 

23/9 Jättestigen 
30/9 Minutlekar 

 
7/10 LEDIGT 
8-9/10 Hajk (mer info kommer)  
14/10 Grill och Chill 
21/10 Mat på Stackebo* 

Lämning och hämtning på stora 
skidparkeringen 

28/10 Gemensamt lägerbål 
 
4/11 Ledigt - höstlov 
11/11 Basarpyssel - Tändkottar 
18/11 Besök av Lars Gunter 
20/11 Basar LÖRDAG  
 Mer info kommer 
25/11 En afton med Ulrika 
 
2/12 Julbad Avfärd kl.17* 

Badavgiften 26kr, betalas med 
Swish till Magnus på  
0735-16 19 46 senast den 1/12 

9/12 Julfest 
 

(*) = Vi slutar kl. 19:30 

Ledare 
Äventyrarscout åk6: 
Magnus Schönberg: 073-51 61 946 
Hanna Gillgard: 070-46 83 843 
Anton Ståhl: 073-84 82 752  

 

Covid-19 information 
Under pågående pandemi är vi ALLTID UTE. 
Vi försöker hålla avstånd och ha god 
handhygien. Känner man sig sjuk (även med 
lindriga symptom) så stannar man hemma. 
 

Facebook grupp 

För att enklare och snabbare kommunicera 
ut information till er som 
föräldrar/vårdnadshavare har vi skapat en 
Facebook-grupp för Äventyrarscouterna.  
Gruppen heter ”Äventyrarscout Hestra”. Gå 
in där och ansök om medlemskap för att få 
tillgång till information vi publicerar där eller 
för att fråga oss ledare om det är något ni 
undrar över. Gruppen är privat. 
 
 
 

 


