
SCOUTLAGEN: 

  1. En scout söker sin tro och respekterar andras 

  2. En scout är ärlig och pålitlig 

  3. En scout är vänlig och hjälpsam 

  4. En scout visar hänsyn och är en god kamrat 

  5. En scout möter svårigheter med gott humör 

  6. En scout lär känna och vårdar naturen 

  7. En scout känner ansvar för sig själv och andra 

 

Program 

scout  

hösten 2022  

S:t Olofs kapell, Byxelkrok 

(Eller vid lekplatsen i Löttorp) 

Kl.18-19.30 

 

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 



PROGRAM FÖR SCOUT HÖSTEN 2022 
 

OKTOBER 

 05 Scoutstart    Byxelkrok S:t Olofs kapell 

 12 Vi besöker vindskydden  Byxelkrok S:t Olofs kapell 

 19 Orientering    Ramsnäs parkeringen 

 26 Mumsigt     Löttorp vid lekplatsen  

 

NOVEMBER 

 02 Höstlov inga scouter 

 09 Spårning    Löttorp vid biblioteket 

 16 Ser du stjärnan i det blå? Löttorp vid lekplatsen  

 23 Trassligt värre.   Löttorp vid lekplatsen  

 30 Vad hittar vi väl här?   Löttorp vid lekplatsen  

 

DECEMBER 

 07 Vi förbereder inför avslutningen. Byxelkrok S:t Olofs kapell 

 14 Avslutning. Scoutinvigning, märkesutdelning,  

   andakt m.m. Föräldrar, syskon m.fl. är välkomna. 

   Byxelkrok S:t Olofs kapell 

Har du frågor så går det bra att ringa någon av ledarna  

eller kolla på hemsidan: www.equmeniakyrkanoland.se  

Marie tel. 073-443 92 94  

Barbro tel. 070-283 89 61  

Räkna med att vi oftast är ute, så kläder efter väder och gärna ficklampa! 

Meddela oss om du inte kan komma på en scoutkväll. 

 

Medlemsavgiften i equmenias scoutverksamhet är 200 kr/år.  

Då är barnen försäkrade till-, från- och under scoutkvällar, hajker och 

läger.  

Det går bra att sätta in avgiften på equmenia Ölands BG 5637-2329 

eller betala direkt till ledarna.  

OBS: Märk inbetalningen med scoutens namn och att det gäller scout. 


