
              

                        
Program för äventyrarpatrullen ”Vargen” 

Danderyd-Täby Equmeniascout våren 2017 
 
När?   Var? Vad? 
Tisdag 17 jan 18:15 Kyrkan KM Förstagångenskåj 
Tisdag 23 jan 18:15 Kyrkan AM Vi visionerar och projekterar 
Tisdag 31 jan 18:15 Kyrkan Mission Impossible 
Tisdag 7 feb 18:15 Kyrkan KM Rädda Äggbert 
Söndag 12 feb 13:00 Kyrkan Equmenia Danderyd-Täby:s årsmöte 
Tisdag 14 feb 18:15 Kyrkan AM Kärleksfull teater 
Tisdag 21 feb 18:15 Kyrkan AM Projektet fortgår 
Onsdag    22 feb                                               World Thinking Day, scouthögtid 
Tisdag     28 feb   Sportlov (inga scouter) 
Tisdag  7 mars 18:15 Kyrkan AM När olyckan är framme 
Tisdag  14 mars 18:15 Skogen Mot ljusare tider 
Tisdag 21 mars 18:15 Skogen AM Vi projekterar lite till 
Söndag 26 mars  10:15 Kyrkan        Gudstjänst med Scoutinvigning 
Tisdag 28 mars 18:15 Skogen Kul i skogen 
Tisdag   4 april 18:15 Skogen KM Spårning 
Tisdag      11 april   Påsklov (inga scouter) 
Tisdag 18 april 18:15 Skogen Vi superar (kom hungrig!) 
Lördag 23 april   Sankt Georgsdagen, scouthögtid 
Tisdag 25 april 18:15 Skogen AM Skarpt läge 
Tisdag 2 maj 18:15 Skogen KM Jeriko 
Helgen 6-7 maj  Harsjön Kårhajk, mer information kommer 
Tisdag 9 maj 18:15 Skogen AM Preparatus Supervivet 
Tisdag 16 maj 18:15 Skogen Öken 
Tisdag 23 maj 18:15 Rösjön KM Kårtvagning 
    Samling vid vändplatsen vid Rösjön (Danderydssidan), medtag badkläder och 

handduk 
Tisdag 30 maj 18:15 Kyrkan KM Brännbollsavslutning  
    Ta med familjen, släkten och kompisarna– alla du tror är sugna på lite brännboll 
 

”KM” avser kårmöte och betyder att alla patruller kommer att umgås och göra samma aktivitet. 

Tänk på att alltid ha oömma kläder efter väder, alltså kläder som inte gör något om de råkar gå sönder 
eller blir smutsiga. Det kan hända att vi är utomhus även om det står ”kyrkan” som samlingsplats. Glöm 
inte att ta på dig scoutskjorta om du har någon. Tänk på att använda reflex. 

Om du vill kontakta ledarna kan du höra av dig till scout@enebykyrkan.se eller din favoritledare: 

Stig-Lennart Molneryd (Krc) stigl.molneryd@gmail.com 073-587 36 31 
Rasmus Georgii-Hemming (vKrc) rasmusgh@live.se  076-767 61 58 
Manoj Kumar  manoj@enebykyrkan.se 070-896 23 66 
Zackarias Lundberg zackarias.lundberg@gmail.com 073-981 00 30 

För förklaring av platser m.m., v.g.v. 
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När vi samlas i ”Skogen” så samlas vi vid motionsparkeringen bakom Eneby gård, se pilen på kartan 
nedan. När vi samlas i ”Kyrkan” så ses vi i undervåningen till Enebykyrkan, direkt ned för trappan vid 
ingången från torget. 

 

Scoutlagen:    Scoutlöftet: 
1. En scout söker sin tro och respekterar andras Jag lovar att efter bästa förmåga följa scoutlagen 
2. En scout är ärlig och pålitlig 
3. En scout är vänlig och hjälpsam  Valspråk och lösen: 
4. En scout visar hänsyn och är en god kamrat Var redo! – Alltid redo! 
5. En scout möter svårigheter med gott humör 
6. En scout lär känna och vårdar naturen 
7. En scout känner ansvar för sig själv och andra 

 

Nyingbönen: 
Käre far i himlen, tack att jag finns till! 
Hjälp mig leva riktigt, göra det du vill. 
Lär oss här på jorden tycka om varann. 
Låt oss få en framtid skyddad av din hand. 
 
Amen 

 

Scoutbönen:    Scoutens bön: 
Käre Fader i Din himmel,   Livets Gud, som söker alla 
Du som alltid hjälper mig,   du som ser till var och en, 
Vart jag går i världens vimmel!  till vad än du vill mig kalla 
Hör min bön som söker Dig:   är jag redo bli din vän. 
Hjälp mig leva dig till ära,   Tack för staden och naturen 
Hedra Sverige, mor och far,   och för glädje varje dag. 
min och andras bördor bära,  Tack för människor och djuren. 
hjälp mig lyda scouters lag!   Hjälp mig följa scouters lag. 
 
Amen    Amen 

Eneby 
gård 


