
Program för spårarpatrullen  
Danderyd-Täby Equmeniascout Hösten 2019 

(Ledarsamling 1a tisdagen varje månad / första namn är huvudansvarig) 

När   Var Vad 
Tis 3 sep 18:15 Skogen Uppstart inför HT 
Tis 10 sep 18:15 Skogen Scoutlagen med tippsrunda samt lite annat …. 
Tis 17 sep   18:15 Skogen Vi bygger och surrar – det blir popp! 
Lörd 21 sep  G:a Uppsala – Kämpalek med spårning, mera info kommer.  
Tis 24 sept 18:15 Skogen Vi gör eld och skrabbelucker samt lite lekar.  
Tis 1 okt 18:15 Studiebesök på Täby Brandstation – vi ses på plats.  
Tis 8 okt 18:15 Skogen Sång / Scoutrop / Lekar/Scoutskjorta,inför scoutinv,  
Sönd 13 okt  Samling 10:15 i Enebykyrkan, Scoutinvigning av nya scouter, alla scouter och föräldrar 

är välkomna  
Tis   15 okt 18:15 Skogen Mörkerspårning, kom ihåg att ta med ficklampa.  
Tis 22 okt 18:15 Kyrkan Vad får man göra och inte göra i naturen–Allemansrätten 

Tis 29 okt 18:15 Höstlov – inget scoutmöte 
Tis 5 nov 18:15 Kyrkan Knopar och knoprep vad kan man göra?  
Tis   12 nov 18:15 Kyrkan Vem är här? – Vi får se o höra!  
Tis 19 nov 18:15 Kyrkan Skapande – lägerbålsfilten / sölja mm   
Tis 26 nov 18:15 Kyrkan Miniracing ”kyrkans stora bilbana i samlingssalen” 
Lörd 30 nov 9:00 Kyrkan Julmarknad i Enebykyrkan – julförsäljning alla välkomna! 
Tis 3 dec 18:15 Kyrkan Julpyssel – vi arbetar med händerna!  
Tis 10 dec 18:15 Kyrkan Julfest, HT-avslutning 

Sön 13 okt kl 11:00 Kyrkan Scout och barngudstjänst i Enebykyrkan ”bla. invigning av nya scouter och 
alla scouter med föräldrar är mycket välkomna”  

Gudstjänsten börjar 11, scouterna samlas 10:15 för förberedelser. 

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/scouthalsduk om du har och att använda reflex. 

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

Stig L Molneryd stigl.molneryd@gmail.com  0735-87 36 31 
Siv Lann siv@lann.se  0704-88 11 85 
Per Galmén per@galmen.se  0701-04 31 90 
 Johan Håård johan.d.haard@gmail.com 0733-87 96 60 
Peter Mänder peter.mander@equmeniakyrkan.nu 0793-19 05 01 

Titta gärna på vår Hemsida www.enebykyrkan.se där finns mycket information om vår verksamhet i 
kyrkan. 

Kontakta oss gärna genom E-post: scout@enebykyrkan.se 
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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. Även ingång via baksidan till undervåningen. 

 

 

Scoutens bön: 

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 

 

Barnens bön: 

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 

 

Scoutlagen: 

1. En scout söker sin tro och respekterar andras 

2. En scout är ärlig och pålitlig 

3. En scout är vänlig och hjälpsam 

4. En scout visar hänsyn och är en god kamrat 

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 

 

Scoutlöftet: 

Jag lovar att efter bästa förmåga följa scoutlagen 

 

Valspråk och lösen: 

Var redo! – Alltid redo! 

 

Eneby 
gård 
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