
Scouterna göra unga redo för livet. I vår kår innebär det 
bland annat att: 

 Vi jobbar i patruller. Alla har en plats i patrullen. Scouterna 
samarbetar i den lilla gruppen där var och en får synas och 
utvecklas i en drogfri miljö. Vi är schyssta kompisar. 

 Vi bryr oss. Scouterna är öppna för alla barn och unga. Vi visar 
varandra hänsyn och respekt. 

 Vi lär oss friluftsliv. Vi är gärna ute. Vi lär oss att ta hand om 
naturen och hur man hanterar en eld. Vi lär oss att bygga utan 
spik. Scouterna skapar utmaningar där naturen lockar till 
samarbete och lösningar.  

 Vi möter andra scouter. Vi är alla olika men ändå lika. Vi 
åker gärna på läger och spårningar. 

 Vi vill ha en bättre värld. Bland annat så skickar vi 
julklappar till barn i Östeuropa. Vi städar även i naturreservatet. 

 Vi söker. Vi vilar på en kristen värdegrund som bl.a. lyfter fram 
allas lika värde. Vi söker vägar i livet och samtalar om livsfrågor. 

 Vi leder som vi lär. Vi uppmuntrar unga att leda. Scouterna 
satsar på ledarskap där värderingarna utgör grunden. Vi leder 
för framtiden. Vi uppmuntrar alla tonåringar som vill hjälpa till 
som ledare att gå Ska’ut-kurser1. Alla som är ledare hos oss ska 
dessutom gå Trygga möten-kurs2 som ska förnyas vartannat år. 

 
Om du har frågor hör gärna av dig till Mikael Renström, kårordf. 
Tel: 070-1677465 
e-mail: scout@lundhagskyrkan.se 

                                                      
1
 Ska'ut är Equmenias ledarutbildning för scoutledare, som arrangeras på 

regionsnivå i Equmenias samtliga regioner. För mer info: www.skaut.se  
2
 Trygga möten är en kurs vars syfte är att sprida kunskap om övergrepp, 

kränkningar och mobbning, men också att ge ledare mod att agera om de 
upptäcker att något skett. För mer info: www.tryggamoten.se 

Välkommen till 
Lundhagskyrkans scoutkår 

 
 

 

 

 

En scout hugger ved, tänder eld, går på spårning, 
pysslar, lagar mat ute och inne, åker på hajker och 
läger, leker, tränar samarbete m.m. 
 
Vi träffas på tisdagar kl.18.00-19.15 i Lundhags-
kyrkan. Under tiden finns det möjlighet för dina 
föräldrar att stanna kvar och fika. Vi är både inne 
och ute, men ha alltid kläder efter väder.  
 
Tisdagen den 23/8 börjar vi och då hoppas vi på att 
få träffa dig  



 


