
  www.missionskyrkannassjo.se/scout 

Har du frågor? Kontakta Elias Karlsson 070-514 67 07 

Välkommen till scout våren 2020 
- viktiga datum och annan information 
 

Scouternas medlemsregister 
Om du inte redan registrerat dig/ditt barn i vårt medlemsregister, gör det på: 

 

www.missionskyrkannassjo.se/scout/borja-pa-scout 

 

Detta är bland annat för att vi ska kunna nå er med viktig information. Är du osäker på om du gjort 

det eller inte så gör det gärna igen för säkerhets skull, då håller vi uppgifterna uppdaterade. 

Detsamma gäller om något har ändrats, exempelvis telefonnummer, allergier med mera. 

 

Mer info om hur vi hanterar personuppgifterna återfinns på hemsidan. 

 

Detaljerat program för kvällarna 
Scoutkvällarna startar 18.30 och slutar 20.00 för samtliga patruller. Scouterna är indelade i mindre 

grupper som kallas patruller. Varje patrull har ett eget program som scouterna själva delvis får 

bestämma. Det delas ut inom några veckor från patrulledarna. Tänk på att alltid ha kläder som tål 

regn/snö, lek och rök. 

 
Utemånader: februari  
Alla scoutkvällar i februari kommer hela scoutkåren vara utomhus, och samlas utanför s: a 

Valborgs kapell i Lövhult, om inget annat specifikt anges av respektive patrulledare.  

Alla scouter som inte själva kan lösa skjuts får åka med en ledare från missionskyrkan. Då gäller att 

man meddelar sin ledare på förhand, och är i kyrkan klar för avresa 18.15 

 

Utemånader: maj 
Alla scoutkvällar i maj kommer hela scoutkåren vara utomhus, och samlas vid Adela udde i 

handskerydssjön, om inget annat specifikt anges av respektive patrulledare.  

Alla scouter som inte själva kan ta sig dit eller lösa skjuts får åka med en ledare från 

missionskyrkan. Då gäller att man meddelar sin ledare på förhand, och är i kyrkan klar för avresa 

18.15 

 

Scouthögtid 17 maj 
Scouthögtiden är en gudstjänst för alla åldrar där scouterna medverkar, 

till exempel kommer vi att ha märkesutdelning. Kom iklädd 

scoutskjorta och scouthalsduk. Samling för scouter kl. 10.30 i SMU-

salen (där vi brukar vara på scout), gudstjänsten börjar kl. 11.00.  

 

Andra datum att ha koll på 
• Equmenias årsmöte 26 januari kl 12.30– alla medlemmar är välkomna på årsmötet, 

väldigt bra för att lära sig om föreningsliv! 

• Ingen scout på sportlovet 12 februari. 

• Ingen scout på påsklovet 8 april. 

• Barnloppis lördag 4 april, försäljning av barnkläder och leksaker i Missionskyrkan 

  (vår förening hjälper till men scouterna behöver inte vara där) 

• Scoutläger 13–17 juni – mer information och anmälan kommer senare 

 


