
  

Välkommen till en ny 

termin på scouterna! 

Du som går i åk 4 och 

uppåt är varmt 

välkommen att vara 

med. Vi träffas på 

onsdagar 18.30-20.00 

i Equmeniakyrkan 

Ljurhalla.  

På scouterna är vi ofta 

ute och leker lekar, 

eldar eller bygger. 

Scouterna är indelade i 

patruller, vilket är 

mindre grupper utefter 

ålder. I patrullen får de 

bland annat öva på 

samarbete och att ta 

ansvar. Vi är ofta ute 

så ha alltid kläder och 

skor efter väder. 

I höst kommer vi bland 

annat åka på hajk och 

kämpalek. Vi kommer 

lära oss massa 

kunskap inför detta. Vi 

är ett gött gäng som 

har roligt tillsammans! 

Välkommen! 

 

 

  

 

 

Välkommen 
till scouterna! 
Equmenia Ljurhalla 

 



 

 

 

Scoutskjorta 

I scouterna har vi en scoutskjorta 

samt en lila scarf som dräkt. 

Behöver du köpa scoutdräkten eller 

byta storlek på din nuvarande så 

kommer tillfälle för det finnas efter 

scouterna 4 sep. Vi ser gärna att en 

anhörig är med eller att ni bestämt 

en storlek i förväg. Storlekar mm. 

kan ni se här: www.ljurhalla.se/scout 

under stycket scoutdräkt eller på 

www.scoutshop.se. Du som vill byta 

en gammal scoutskjorta kan lämna 

in den hel och ren utan märken och 

få rabatt på den nya skjortan. 

Tonårspatrullen 

I Ljurhalla har tonårspatrullen det 

senaste haft ett eget upplägg. De 

har ett eget schema där scouterna 

styr innehållet med hjälp av ledare. 

Vissa tillfällen är de med resten av 

kåren. Start 28 aug, mer info 

kommer då. 

 

Schema för höstterminen 

28 aug Startkväll 

4 sep Patrull 

11 sep Eld 

18 sep Kan du gissa? 

25 sep Ledigt från scout 

27–28 sep Hajk 

2 okt Inför Kämpalek 

5 okt Kämpalek på Nääs slott 

9 okt Patrull 

16 okt Everts kväll 

23 okt Handvärk 

30 okt Ledigt från scout 

6 nov Patrull 

13 nov Spårning 

20 nov Lekkväll med Forsbergs 

24 nov Scoutgudstjänst kl 10.00 

27 nov Patrull 

4 dec Julavslutning 

 

Kontakta oss 

Kårchefer 

Emma Forsberg 0734–011209 

Mattias Yngvesson 0702–368664 

Patrullansvariga 

Nya patrullen: 

Emma Forsberg 0734–011209 

Nyckelpigorna: 

David Hallenrud 0768–598307 

Vargen: 

Mikaela Johansson 0703–523426 

Tonårspatrullen: 

Johannes Gustavsson 0763–130062 

Webbplats 

www.ljurhalla.se/scout 

Instagram 

@equmenialjurhalla 
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