
 
 

EQUMENIASCOUT DANDERYD-TÄBY 

Patrull SPÅRARNA 

Våren 2022 

Välkommen till en ny termin med scouterna! Vi är glada att just DU vill vara med 

oss. Vi är inne fram till påsklovet, därefter ses vi vid motionsspåret bakom 

Enebybergs gård (se karta nästa sida), om inget annat kommuniceras. 

Innan påsklovet träffas vi i kyrkan om inget annat sägs (ingång porten baksidan, 

Cedervägen 2). Standardtid för samlingar: 18:15-19:45 

 

FEBRUARI 

8/2 GEMENSAM SAMLING 

UTANFÖR INGÅNGEN PÅ 

BAKSIDAN, därefter aktivitet i 

patrull – Lära känna-lekar mm 

15/2  Vi Bakar 

22/2  Tälja i trä 

MARS 

1/3   OBS!   SPORTLOV 

8/3     KM Pilgrimsvandring 

15/3  Knopar o Knep med rep 

22/3   Vi spelar, ta med ett spel! 

29/3   Hålla rent, plocka o sortera 

skräp 

 

APRIL 

5/4 KM   Polisen kommer på    

besök till Ebk (Enebykyrkan) 

12/4    OBS!   PÅSKLOV 

19/4 Vi bygger i skogen/scoutplatsen 

26/4   KM Lars Å vet mera …..! 

MAJ 

1/5  Söndag scoutgudstjänst kl 15-16 Ebk 

3/5   Karta och kompass 

10/5    KM   Skattjakt 

17/5    Info om läger, packa ryggsäck 

24/5    Knopar och rep inför läger 

26/5–29/5 LAJK/lägerhajk  

31/5   KM Brännbollsavslutning 

 
 

KM = innebär kårmöte: att alla patruller i scoutkåren har aktiviteten tillsammans. 

 



 
 

Har du frågor, hör av dig till ledarna för patrullen: 
StigL Molneryd, 073-587 3631, stigl.molneryd@gmail.com  

Siv Lann,  070-488 1185, siv@lann.se  

Cecilia Perrier, 070-734 2553 

Jens Knutsson, mr.jens.knutsson@gmail.com  
 

Andra kontaktadresser: 

sparare_equmeniadt@googlegroups.com (intern kontaktadress anhöriga och ledare 

spårarpatrullen) 

scoutledare_equmeniadt@googlegroups.com (ledare Equmeniascout Danderyd-Täby) 

karchef_equmaniadt@googlegroups.com (kårchef/kårting Equmeniascout Danderyd-

Täby) 

kassor_equmeniadt@googlegroups.com (kassör Equmenia Danderyd-Täby) 

ur_equmeniadt@googlegroups.com (styrelse Equmenia Danderyd-Täby, Ungdomsrådet) 

 

Se även hemsida: http://enebykyrkan.se/barn-ungdom/scout  

 

TÄNK PÅ... att stanna hemma om du känner dig förkyld eller sjuk. Under 

scouterna håller vi avstånd så gott det går och anpassar aktiviteter efter 

rådande omständigheter angående spridningen av covid-19. 
 

Tänk också 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. 

 

 
 

Pilen visar var vi samlas när vi är utomhus. 
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