
 

 
Program för upptäckarpatrullen  

Danderyd-Täby Equmeniascout Våren 2020 

 

När   Var Vad 
Tis 21 jan 18:15 Kyrkan  Starta  
Tis 28 jan 18:15 Kyrkan  Mat o bak  
Tis 4 feb 18:15 Kyrkan  Lek o spel 
Tis 11 feb 18:15 Kyrkan  Omöjligt uppdrag  
Tis 18 feb 18:15 Kyrkan  Knep o knop 
Tis 25 feb  Sportlov – inget scoutmöte  
Tis  3 mar 18:15 Kyrkan  Kniv  
Tis 10 mar 18:15 Kyrkan  Knep o knop 
Tis 17 mar 18:15 Kyrkan  Äggbert  
Sön 22 mar 11:00 Kyrkan Scoutgudstjänst kl 11:00 med invigning, vi träffas 10:15  
Tis 24 mar 18:15 Kyrkan  Såg o yxa  
Tis 31 mar 18:15 Kyrkan  Besök  
Tis 7 apr  Påsklov – inget scoutmöte   
Tis 14 apr 18:15 Kyrkan  Hängkväll 
Lör 18 apr  Tunnelbanejakten 
Tis 21 apr 18:15 Skogen  Bygga 
Tis 28 apr 18:15 Skogen  Håll rent 
Tis 5 maj 18:15 Skogen  Bygga 
Helgen 9–10 maj Hajk – mer info kommer 
Tis 12 maj 18:15 Skogen  Mat o bak 
Tis 19 maj 18:15 Skogen  Lek 
Tis 26 maj 18:15 Avslutning Vi träffas i kyrkan och går vidare till brännbollsplanen  
Sön 31 maj  Enebykyrkans vårfest 

Sön 22 mars kl. 11:00 Scoutgudstjänst i Enebykyrkan med invigning av våra nya scouter, alla 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: 

Per Galmén per@galmen.se 070-104 31 90 
Daniel Lundberg danielcal2002.lundberg@gmail.com 070-855 71 13 
Aron Petersson aron.petersson@equmeniakyrkan.nu 076-811 05 15  
Peter Mänder peter.mander@equmeniakyrkan.nu 079-319 05 01  
+ Markus Dalenbring (ledarscout), Linnea Walls (ledarscoutmentor) – anslutna till patrullen, med vissa tillfällen 

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

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. 

http://www.enebykyrkan.se/


 

 

 

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 


