Equmeniascout i Region
Stockholm

Nyhetsbrev Augusti
Hej!
Välkomna tillbaka! En ny scouttermin är precis på väg
att dra igång, kanske har den redan det för vissa av er.
Detta innebär nya möjligheter, nya scouter och nya
upplevelser. Allt är dock inte nytt, utan vi får också
återvända till mycket kärt när terminen börjar igen. Vi får återse ledarkollegor,
scouter och gamla goda scoutlokalen. Inte heller all glömma är gemenskapen som
scouterna innebär. Både för scouter och ledare är nog detta det som göra att en
kommer vecka efter vecka. Möjligheten att få vara del av en gemenskap.
En ny termin innebär också att det är nya saker på gång i regionen. Under hösten
har vi bland annat Kämpaleken att se fram emot. Där går det verkligen att prata om
gemenskap, scouter i alla åldrar och från hela regionen samlas och tävlar med
varandra. Läs mer om detta senare i nyhetsbrevet. Då vår region är så geografiskt
spridd är det däremot kanske inte alltid möjligt att delta i en tävling som varar bara
över en helg. En veckas läger å andra sidan är en annan sak. Nästa sommar är det
dags för regionsläger och vi hoppas då att hela regionen kan få samlas, mötas och ha
kul tillsammans. Det kommer att bli festligt så det förslår, och vill du börja
lägertagget redan nu kan du anmäla intresse till planeringsgrupper inom olika
områden. Vi vet att det finns folk där ute som nästan spricker av idéer och
engagemang!
Hoppas att ni ser fram emot hösten lika mycket som vi. Det jobb ni ledare gör är
otroligt, det finns så många barn och unga därute som längtar tillbaka till
scoutkvällarna på grund av det ni gör. Sug åt er av det, och kör hårt i höst!
Glada scouthälsningar,
Scoutstaget, genom Hanna Bergström

På gång
Var med och skapa Regionslägret 2015
Nu är det äntligen dags för regionsscoutläger i Equmenia Stockholm! Det är
sommaren 2016 det händer, 31 juli - 6 augusti, men platsen är hemlig en stund till!
Boka in datumen, detta blir ett läger ni inte vill missa det! Planeringsarbetet är
igång och LÄKO är galet taggade!
Lägerkommitteen är vald, och de är just nu på jakt efter dig som är intresserad av
att engagera dig i någon av planeringsgrupperna. Det kan vara allt från program
eller kommunikation till logistik och administration. Du kommer att jobba
tillsammans med en grupp av andra taggade människor inom ett visst område av
lägerplaneringen. Är du intresserad kontakta lägerchefen Johan Adolfsson via mail,
johan.o.adolfsson@gmail.com.
Kolla in Regionslägret på Facebook här!

Kämpaleken 2015
Välkomna till årets Kämpalek: Vikingaprovet! Det är dags för byns alla ungdomar att
ta steget in i vuxenvärlden och bli fullvärdiga vikingar. Årets datum är 3 oktober
och platsen är ännu inte exakt fastställd, men kommer att vara någonstans i
Grödinge. Incheckning sker mellan 9.30- 10.00. Klockan 10.00 drar vi igång. Lunch
mellan 12 och 13 och 15.00 stänger kontrollerna. Vi räknar med att avsluta 16.00.
Tävlingen är för spårare till utmanare.
Som vanligt behövs funktionärer från alla kårer som deltar (ca 3 personer per kår).
Funktionärer får gärna bära vikingakläder.
Sista anmälningsdatum är 25 sept. Kostnad per deltagare är 25 kronor.
Anmälningslänk och betalningsinformation kommer senare.
Kolla in Kämpaleken på Facebook!

Isbiten 2016
Isbiten är ett häftigt vinterarrangemang för ledare och äldre scouter. Det arrangeras
vanligen under sen vinter någonstans i vår fina region och är ett fantastiskt roligt
arrangemang! Vi söker nu en eller flera kårer eller glada personer för att planera
Isbiten 2016, med stöd från scoutstaget.
Är ni intresserade? Hör av er till staget via mail!

Regionsstämma
Den 10 oktober smäller regionen av en härlig regionsstämma och regionsfest! Mer
om denna kan man läsa på regionens hemsida. Scoutstaget kommer att vara där
under helgen, likaså LÄKO för regionslägret. Passa på att prata med oss och tyck till,
både om stagets arbete och kommande läger. Vi ses där!

Kårbesök
Vi i scoutstaget vill lära känna er! Vi vill träffa er och höra vad ni tycker att
Equmenia Stockholm borde gör, vad som är bra och vad som kan bli bättre.
Scoutstaget kommer därför under hösten att ge sig ut på kårbesök! Vill ni att vi
besöker just er kår, på en scoutkväll, ledarplanering eller något annat, hör av er till
oss!
	
  	
  

Bra att veta
Marknadsföringsmaterial
Ska ni ha ett arrangemang eller evenemang och vill visa upp att ni kommer från
Equmenia Region Stockholm? Från regionen kan ni låna en ”beachflagga” som man
ställer på marken och som det står Equmenia Stockholm på. Är ni intresserade,
kontakta Mikael Ivarsson på regionen så kan ni komma överens om hämtning och
återlämning.

Utbildningar
Trygga Möten
Visste du att Equmenia rekommenderar alla sina ledare att gå kursen Trygga Möten?
Och att Scouterna kräver att alla scoutledare har gjort det? Trygga Möten är en kurs
om övergrepp, hur man förebygger det och vad man gör om det trots allt skulle
inträffa. Kursen finns på webben, men det bästa är att gå den som en studiecirkel
tillsammans med sina ledarkollegor. Det är trots allt tillsammans med dem som en
dag måste hantera sådana frågor på riktigt. Vill ni ha hjälp att ordna en studiecirkel
(tar cirka 2,5 h) kontakta regionen eller Equmeniascout nationellt
(scout@equmenia.se). Att gå Trygga Möten är viktigt, för att bli trygg som ledare och
kunna skapa en trygg miljö för scouterna!

Andra seminarier och utbildningar
Behöver du och din ledargrupp inspiration i ert ledarskap? Både nationellt och
regionalt anställda inom Equmenia erbjuder många seminarier och workshops.
Besöket är gratis för alla föreningar som är medlemmar i Equmenia. Innehållet är
självklart skräddarsytt efter era behov. Här är ett smakprov på vad som erbjuds:
Rekrytering av nya scouter: Praktiska exempel på hur vi rekryterar nya scouter.
Andakt och program: Hur knyter man ihop en hel scoutkväll med inledning,
huvudaktivitet och andakt så det blir en röd tråd?
Scoutandakter: Hur gör jag en andakt? Exempel och nya tips. Vi gör en plan för en
termins andakter.
Scouting på kristen grund: Hur hjälper jag mina scouter att växa i tro?
Utgångspunkten är boken Glöd och Equmenias Växa i tro-plan.
Tips för mitt scoutledarskap: Hur förenklar jag mitt scoutledarskap och
behåller glöden? Och hur kombinerar jag scoutledarskapet med familjelivet?
Scoutprogrammet: Ett idéseminarium. Hur använder din kår scoutprogrammet?
Vi delar praktiska erfarenheter och programtips och ger varandra idéer till nya sätt
att arbeta.
Att utveckla ledargruppen: Hur kan man växa som ledargrupp? Vilka
nyckelfaktorer bör man arbeta med? Vi delar erfarenheter.
Trygga Möten: Kursen är både för dig som inte har gått den tidigare och för dig
som nu behöver gå den igen eftersom det har gått tre år sen du gick den senast.
Attraktiva scoutkårer: Hur kan min kår växa och utvecklas, där jag som ledare
också blir sedd och trivs? Finns det några centrala faktorer som gör att en scoutkår
växer?
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Synas i nyhetsbrevet?
Vill du att någonting ska vara med i nyhetsbrevet? Har du kanske ett häftigt
arrangemang du vill berätta om? Eller något annat? Hör av dig till
scout.eqsthlm@gmail.com.

Vi i Scoutstaget
Julia Carlbäcker (Ordförande)
Uppsala
Kontakt Uppsala/Gotland
Utöver att sitt fantastiska jobb som ordförande i
Scoutstaget i Stockholm, går Julia just nu
Bibelfjäll i Hemavan.
Tre fingrar mot pannan eller fem mot
kinden? Fem mot kinden!
Liggunderlag eller ligga under
Liggunderlag! Det andra låter tungt!

lag?

Stormkök eller Värmlandskök? Stormkök!
Värmlandsskogarna är för djupa och otäcka.

Hanna Bergström
Hässelby
Kontakt Stockholm och Arrangemangsansvarig
När Hanna inte funderar på roliga arrangemang till regionen läser hon Bioteknik på
KTH.
Tre fingrar mot pannan eller fem mot kinden? Tre mot pannan såklart!
Alltid redo!
Liggunderlag eller ligga under lag? Ligga under lag… Det är alltid spännande
att prova något nytt!
Stormkök eller Värmlandskök? Stormkök utan tvekan. Det kittlar i magen och
värmer i hjärtat vid bara tanken på sparlågor och sotiga kastruller!

Jakob Lindstrand
Tullinge
Kommunikation- och informationsansvarig
Tre fingrar mot pannan eller fem mot kinden? Fem mot kinden
Liggunderlag eller ligga under lag? Ligga under lag, lätt!
Stormkök eller Värmlandskök? Värmlandskök… (vad är det?)

Felix Lindström (bortrest under hösten)
Tumba
Felix är just nu på äventyr i Tanzania!
Tre fingrar mot pannan eller fem mot kinden? Tre mot pannan
Liggunderlag eller ligga under lag? Liggunderlag
Stormkök eller Värmlandskök? Stormkök alla dagar i veckan

Thomas Nobling
Stuvsta
Ska’ut och kommunikationsansvarig
Utöver att arbeta med kommunikation i Scoutstaget och vara Ska’ut handledare,
jobbar Thomas som fritidsledare på en skola i Stuvsta.
Tre fingrar mot pannan eller fem mot kinden? Fem mot kinden, om det inte
är en örfil förstås.
Liggunderlag eller ligga under lag? Liggunderlag, det känns bekvämare på
något vis.
Stormkök eller Värmlandskök? Värmlandskök, rökdoften i min värld doftar
som en bukett rosor.

Kontakt
Tveka inte att höra av dig till oss i staget om det är något du undrar över, om du har
en fantastisk idé på något du tycker borde hända i regionen eller helt enkelt vill
säga hej!
Vi nås enklast via mail på scout.eqsthlm@gmail.com.
Inom kort kommer du även att kunna hitta mer information från oss på vår
hemsida, www.equmenia.se/scout-i-sthlm/.
Kolla även in regionens sida på Facebook, där vi ibland lägger upp ett och annat,
www.facebook.com/equmeniasthlm.

Nyhetsbrevet Equmeniascout i region Stockholm skickas ut av scoutstaget i
equmenias Regions Stockholm 4-6 gånger om året till alla som har anmält sig. Om
du inte längre vill ha nyhetsbrevet eller inte får det redan, maila oss på
scout.eqsthlm@gmail.com.

