PROGRAM FÖR ’UPPTÄCKARSCOUT’
OCH ’ÄVENTYRARSCOUT’
HÖSTEN 2021

Upptäckarscout i BKU i Åseda – en del av Equmenia.
Tillhör Equmeniascout, som är ett av scoutförbunden i Sverige.
Vi träffas i samband med Springbrunnen på måndagar kl.17.30.
Vi försöker åter att träffas tillsammans med mysing och nyingscout den första halvtimmen.
Vi corona-anpassar och kommer att sitta glest och gruppvis.
Barn och vuxna måste stanna hemma om vi har symptom på förkylning, halsinfektion.
Vi stöder barn på ett skolhem i Thailand, i Mae Saerang, och samlar in pengar till det i
samband med storsamlingen. Det går också bra att swisha pengar till insamlingen.

6/9		Start, namnlek, program-idéer, patrullnamn, Skrabbelucker
13/9		På Ekhöjden 17.30-19.00.

Vi förbereder hajk. Vi tränar tältresning  och flagghissning.
			Ta med anmälan till hajk, om du vill följa med.

17-18/9		Hajk på Ekhöjden.
20/9		Patrullplatsen vid Hunne göl.

			Vi tränar på att göra upp eld. Vi lär oss om kniv och knivvett.

27/9		Hunne göl.
4/10		Vi träffas i Brunnskyrkan igen.

			I köket bakar vi kladdkaka. Ta med förkläde om du vill.

11/10 		Musikkväll.

Vi spelar musik. Frågesport/Musik-quiz. Ta gärna med dig ett, eller flera,
			instrument om du vill. (Din röst är också ett instrument).

18/10		Scout-twist och sjukvårdsträning
25/10		Kniv och knop

Vi tränar mer på knivvett för att ta knivmärket. Vi lär oss en eller flera knopar.

1/11		Vi tar ledigt i scout (höstlov i skolan)
8/11		Vi bakar pepparkakor.

			Ta med förkläde om du vill.

15/11		Patrullkväll

			Kanske matlagning. Vi pratar mer om detta och om vi är ute eller inne.

22/11		Ljusvandring och korvgrillning.

			Vi går i skogen efter ljuslyktor.

29/11		Lucia-övning?

Vi återkommer med information om vi har Luciafest.

6/12		Lucia-övning?
11/12		Luciafest?
31/1 2022		 Springbrunnen och scout startar ny termin.

INFORMATION & KONTAKTUPPGIFTER
HÖSTEN 2021
Scoutdräkt

Om du är intresserad av att köpa scoutdräkt kan vi samordna beställning.
Skjorta och T-shirt är likvärdiga plagg. Du kan hitta information om dräkt och storlekar på
https://www.scoutshop.se/ Om du beställer själv får ni gärna sätta BKU som förmånstagare
för återbäring. Om du saknar scouthalsduk så ska du få framöver. Ni som gått i nyingscout
kanske har den hemma eller så har nyingledarna tagit hand om den.
Boken Fickfakta får du som ny Upptäckarscout.
Där hittar du mycket som är bra att veta om.

LEDARNA FÖR UPPTÄCKARSCOUT
Margaretha Furuholm

070 - 389 87 28

Jesper Andersson
Christoffer Peterson
Albin Andersson
Stella Andersson

072 - 706 31 09
076 - 188 46 35
073 - 433 24 05

Dessutom tar vi ibland hjälp av andra ledare.

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

BKU arbetar för en drogfri miljö.
Se vår Alkohol- och drogpolicy och
Mobbningspolicy på vår hemsida

www.brunnskyrkan.se

där du också hittar aktuell information på
startsidan eller under rubriken ’Verksamhet’.
Glöm inte att gilla vår sida på Facebook!
facebook.com/brunnskyrkan/
Om du inte b
etalade i vå
ras
kan du sätta
in pengar nu

Välkomna!
MEDLEMSAVGIFT 2021
Medlemsavgiften inkluderar olycksfallsförsäkring och kostar 100:-/kalenderår men max 300:- för en familj.
Avgiften betalas in på Bankgiro 141-6528, BKU i Åseda, eller genom att Swisha till 123 401 83 39.
OBS! Skriv scoutens namn, adress och ’Upptäckarscout’ eller ’Äventyrarscout’ på meddelandet.
BKU använder Equmenias medlemsregister ’Repet’. Vi ber också att ni fyller i uppgifterna på
den bifogade medlemsblanketten och lämnar till någon av ledarna så snart som möjligt.

