Program för upptäckarpatrullen
Danderyd-Täby Equmeniascout våren 2021
När?
Tisdag 26 jan 18:15
Tisdag 2 feb 18:15
Söndag 7 feb 13:00
Tisdag 9 feb 18:15
Tisdag 16 feb 18:15
Tisdag 23 feb 18:15
Tisdag 2 mars
Tisdag 9 mars 18:15
Tisdag 16 mars 18:15
Tisdag 23 mars 18:15
Tisdag 30 mars 18:15
Tisdag 6 april
Tisdag 13 april 18:15
Tisdag 20 april 18:15
Tisdag 26 april 18:15
Tisdag 4 maj 18:15
Tisdag 11 maj 18:15
Tisdag 18 maj 18:15
Helgen 22-23 maj
Tisdag 25 maj 18:15

Var?
Vad?
Skogen
PM Blindtest (BA)
Skogen
PM Brödbakning (PG)
Kyrkan/ZoomEqumenia Danderyd-Täby:s årsmöte
Lidl
PM Pulkaåkning – samling vid Lidl vid Ella gård. (PG)
Skogen
PM Kniven, yxan, sågen – genomgång (BA)
Skogen
PM Exotisk matlagning ☺ (AS)
Sportlov (inga scouter)
Skogen
PM Mission Impossible (BA)
Skogen
PM Spårning (AS)
Skogen
PM Sjukvård (PG)
Skogen
PM Experiment (BA)
Påsklov (inga scouter)
Skogen
PM Karta & kompass (PG)
Skogen
PM Jeriko eller så… (BA)
Skogen
PM Karusell (BA)
Skogen
PM Pinnbröd och korvgrillning (AS)
Skogen
PM Bygglov (PG)
Skogen
PM Packa rätt! (BA)
Kårhajk, mer information kommer, beroende på Coronaläget…
Skogen
KM Brännbollsavslutning- märkesutdelning

_____________________________________________________________________________________
”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 har en pannlampa så ta gärna
med den.
Om du vill kontakta ledarna kan du höra av dig till scout@enebykyrkan.se eller din favoritledare:
Bernt Anderberg
Per Galmnén
Agnes Stenbeck

bernt.anderberg@gmail.com
per@galmen.se
agnes.stenbeck@mimersgymnasium.se

0765-12 92 07
072-147 10 09
073-542 50 30

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.

Eneby
gård

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
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

Scoutlöftet:
Jag lovar att efter bästa förmåga följa scoutlagen
Valspråk och lösen:
Var redo! – Alltid redo!

