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Vilket positivt mottagande vi har fått på det 
första medlemsbladet för CU. De allra flesta är  
inte ens med i CU själva. 

Vi känner oss starka att fortsätta men vill så 
klart gärna höra vad ni som är med i CU tycker 
om bladet och om vi kan göra det bättre. Prata 
gärna med någon av oss i redationen, som nu 
har utökats med Wilma Westerberg. 

Trevlig läsning önskar redaktionen 
Hella, Fredrik. Wilma och Joel

Avslutning

Den 15 december avslutar hela CU terminen 
i gudstjänsten kl 10.00. Det blir julspel (se 
nedan), märkesutdelning för scouter, barnkör 
och mycket annat. Efteråt brukar tomten dyka 
upp. Kl 12.00 är det ett extra medlemsmöte för 
att CU behöver fatta beslut om nya stadgar för 
att ingå i Equmenia. Kl 14.30 ansvarar vi för 
lucköppningen i Farsta Centrums julkalender. 
. 
Terminsstart
Scouter:   16 januari kl 18.00
Tonår  17 januari kl 19.00 
Barnkör  28 januari kl 16.30/17.15

Varmt välkomna önskar alla ledare!

Julspel

December nalkas och det börjar bli dags att 
förbereda årets julspel.

Vi kommer att hålla julspelet vid två tillfällen, på 
Cu-avslutningen och traditionsenligt på julaf-
tonsförmiddag. Förra årets Julspel var en succé 
och vi skulle gärna vilja att du var med i år. 
Vi kommer att ha repetitioner på två lördagsför-
middagar den 7/12 och den 14/12 kl 10-13. Sen 
har vi kanske en extra repetition inför julafton 
som vi tillsammans kommer överens om när 
vi vet vilka som kan vara med då. Vill du vara 

med och tänka kring och utforma julspelet är du 
välkommen onsdagen den 4 december kl 18.00 
till kyrkan. Jul är kul!!

Fredrik (artikelförfattare), Alicia och Sofie från förra årets 
uppspel



Gålöhelgen

Den 21-22 september åkte vi ett 50-tal personer 
i olika åldrar till Gålö för gemenskap, ute- 
aktiviteter och gudstjänst. Många av deltagarna 
var scouter, ledare och scoutföräldrar. Några 
tältade, andra bodde i rum. På lördagen hade 
vi olika uteaktiviteter, hantverk, målning men 
också samtal om livet och låtskriveri. Tid fanns 
också att leta svamp och lingon i skogen. På 
kvällen var det lägerbål med mycket med- 
verkan från scouter och andra. Till gudstjänsten 
på söndag fm anslöt några till som kom ut från 
stan. Gudstjänsten var mycket interaktiv och 
alla medverkande på något sätt. Måltider och 
disk klarades av med gemensamma krafter. 
Det var ett par härliga dagar och vi hoppas fler 
hakar på till nästa år. 

Maria Brunander

Tävling!
Vi har fått in tre förslag i tävlingen om en ny 
logga till CU. Vi vill gärna ha några fler så att 
det kan bli en tävling. Rita ett förslag och var 
med och tävla om äran och ett fint pris.
Lämna in ditt bidrag senast 15 januari till Hella, 
på hella.westerberg@gmail.com. Skapa den 
gärna i jpg-format. Alla inlämnade bidrag 
presenteras här i medlemsbladet och på CUs 
hemsida www.cufarsta.nu där omröstningen 
även kommer att ske.Lycka till!   

Sjövikåterträff

En helg i oktober samlades vi äntligen igen, 
denna gång i Sveriges femte största stad, 
Västerås. Nästan hela gänget var där och 
det blev en helg fylld av gemensam, bön och 
lovsång, tårar, skratt och en massa kramar!  

På lördagen körde vi en klassisk poängjakt 
runt i Västerås, då jag kan lova att varenda 
människa på hela Sjövik skämde ut sig. Vi hade 
en riktigt härlig helg tillsammans som jag sent 
kommer att glömma. Vi alla kan behöva lite en 
liten Sjöviks - boost ibland. Om bara 7 månader 
så ses vi igen! 

Wilma Westerberg

 

 
 

 

 

 
 

 



Kämpaleken

Lördagen den 12 oktober tillbringade 3 patruller 
+ ledare totalt ett 30 tal personer på Lida 
Friluftsgård tillsammans med 250 andra scouter 
från Equmenia från ett 15 tal kårer + ledare och 
föräldrar. Rönninge höll ett föredömligt  
arrangemang och höstvädret var på sin bästa 
sida. 

Invigning 

Den 20 oktober var det CU-gudstjänst med 
härlig sång av barnkören. Scoutlagen  
spelades upp av tappra scouter och både 
scouter och ledare invigdes. Alla scouter fick 
det nya förbundsmärket eftersom vi numera är 
Equmeniascouter. Det var fullt i barnhörnan och 
vi alla hade en trevlig stund tillsammans!  

Wilma Westerberg 

Det var t.o.m. så att vi som stod på kontroll 
svettades i vår klädsel.

Jakten på Indian-Jonas var temat men enligt 
vad vi fick höra hade man trots upprepade 
försök bara fått ett automatiskt svarsmed-
delande när man ringde honom…  

Dag Lundén

Årets ledarutbildning 

En mysig höstdag genomförde scouterna årets 
ledarutbildning. Sofie, Isa, Joel, Hella, Olivier, 
Micke och Louis fick en historisk tillbakablick 
på scouterna genom Karin och praktiska 
övningar av Dag. Amanda ordnade gudomllig 
mat. Givande diskussioner om ledarskap och 
utveckling av vår kår. Bra teamwork! 

Hella Westerberg  



En medlemsavgift -
3 möjligheter
CU har tre olika verksamheter; barnkör/körlek, 
scouter och tonår. Medlemsavgiften/termins- 
avgiften är 200 kr per termin och ger möjlighet 
att delta i t.ex. både barnkör och scouter eller 
scouter och tonår. Passa på att gå på flera 
verksamheter om du har möjlighet.

Glöm inte att det är dags att betala in  
terminsavgiften på 200 kr till PG 655 029-7.
Kom ihåg att skriva vilket namn betalningen 
kommer ifrån. 

Kontaktuppgifter:
Barnkör/körlek: Cecilia Thomsson 
Tel 08-94 48 95 
cecilia.thomsson@centrumkyrkanfarsta.se

Scouter: Hella Westerberg 
Tel 070-699 13 19 
hella.westerberg@gmail.com

Tonår:
Fredrik Södertun, ungdomspastor 
Tel 0760 - 50 90 50
fredrik.sodertun@centrumkyrkanfarsta.se

Dags att påverka inför 
årsmötet!

Det är DU som är medlem i CU som kan  
påverka vad som ska hända. Inför varje 
årsmöte (som nästa gång är den 20 februari 
2014) kan du, din patrull, din kör eller ni som vill 
samma sak, skriva det som kallas motion. Ni 
skriver ner det som ni vill, t.ex. att alla scouter 
i kåren ska ha Equmeniahalsdukar eller att det 
ska vara tomteskum på tonårsträffarna. Det 
lämnar ni sedan till era ledare eller någon i 
styrelsen. När det är årsmöte tas alla motioner 
upp och alla medlemmar som är där beslutar 
om motionen ska gå igenom eller inte. Så se till 
att göra din röst hörd och skicka in en motion. 
Tycker du det låter krångligt - prata med din 
ledare. 

Årsmöteskommittén kommer att göra en  
videoårsberättelse och alla som vill få säga 
några ord om året som varit. Filminspelningen 
börjar om några veckor. Passa på att fundera 
vad just du vill berätta. 

I år kommer årsmötet att vara torsdagen den  
20 februari (ordinare scouttid) kl 18.00-20.00. I 
år kommer det inte bli som vanligt!!!!  
Mer information kommer i inbjudan i januari. 
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