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Ordförandes ord 
Då har ännu ett år gått och vi ska sammanställa det gångna och planera och fundera 
för framtiden. Vi har haft ett år med stora förändringar i kyrkan och församlingen. 
Med detta har det också blivit förändringar även i CU. Tidigare har vi haft en eller två 
anställda som man lugnt kunnat luta sig mot när det varit körigt med styrelsearbetet. 
I början på 2017 hade vi ingen anställd och vi i styrelsen har då fått jobba hårt för att 
gamla rutiner skall bort och nya måste in så att allt blir gjort. En spännade tid av 
förändring och sökandet efter vad vi vill och vad vi behöver. 
 
Jag själv har varit ledare i Tonår och dessutom suttit som ordförande i CU under 
året.  
Det har ibland känts tungt att få allt gjort, men så kommer man till en fredagskväll 
och får hänga med våra fantastiska ungdomar. Vips så försvinner känslan av det 
tunga och man blir fylld av energi av kvällen. Det är helt fantastiskt att få vara en del 
av en förening som föder dessa barn och vuxna. Att få vara med och forma och 
utveckla. Att få diskutera allt mellan himmel och jord. Det har gett mig ork och kraft 
att fortsätta med det vi gör. Och jag är säker på att det vi gör här sätter spår i alla 
våra medlemmar för hela livet. Det gör gott! 
 
Magnus Hägle 
 
 
	  
	  

Styrelsens arbete 
Under	  det	  gångna	  året	  har	  styrelsen	  bestått	  av	  Magnus	  Hägle	  (ordförande),	  
Elin	  Ryner	  (kassör),	  Olle	  Svärd,	  Wilma	  Westerberg,	  Sofie	  Wiborn,	  Ivar	  
Bengtsson,	  Ulla	  Eriksson	  
Vi	  har	  haft	  möten	  på	  plats	  i	  kyrkan	  under	  8	  tillfällen,	  samt	  haft	  med	  
representanter	  från	  vår	  styrelse	  på	  flera	  av	  församlingsstyrelsens	  möten.	  
Samtliga	  möten	  är	  protokollförda.	  
Vi	  har	  arbetat	  mycket	  med	  att	  få	  igång	  vårt	  nya	  medlemsregister	  under	  året	  
och	  sätt	  till	  att	  detta	  fungerar	  som	  det	  ska.	  Vi	  har	  också	  börjat	  arbeta	  med	  en	  
beredskapsplan	  och	  även	  tittat	  på	  hur	  vi	  i	  framtiden	  skall	  kunna	  fortsätta	  
utveckla	  vår	  verksamhet.	  
Styrelsen	  har	  återupptagit	  samarbetet	  med	  Bilda	  under	  året	  som	  gått.	  
	  

Medlemmar 
80%	  av	  medlemmarna	  i	  CU	  är	  mellan	  6	  –	  25	  år.	  	  
CU	  hade	  under	  2017	  65	  bidragsgrundande	  medlemmar	  varav	  59st	  också	  var	  
med	  i	  Scouterna.	  Totalt	  har	  vi	  85st	  registrerade	  medlemmar	  i	  vårt	  
medlemsregister	  Repet.	  
	  



Scoutkåren 
På	  torsdagskvällar	  är	  det	  full	  fart	  i	  kyrkan	  när	  
scouterna	  samlas	  för	  att	  ha	  sina	  aktiviteter.	  En	  
gemensam	  samling	  innan	  varje	  grupp	  går	  till	  sig	  
startar	  varje	  kväll.	  En	  tradition	  som	  gör	  att	  man	  
känner	  samhörighet	  med	  de	  andra	  grupperna	  och	  att	  
våra	  medlemmar	  hinner	  se	  många	  ungdomar	  i	  alla	  
åldrar.	  	  
Scoutkåren	  har	  varit	  navet	  i	  CUs	  verksamhet	  i	  många	  
år.	  Med	  ett	  stort	  ledargäng	  som	  gör	  allt	  för	  att	  våra	  
medlemmar	  skall	  få	  uppleva	  och	  lära	  sig	  saker	  de	  har	  
nytta	  av	  för	  resten	  av	  deras	  liv.	  	  
Vi	  har	  haft	  stora	  grupper	  under	  2017	  och	  har	  stundtals	  haft	  kö	  för	  att	  börja	  
scouterna	  hos	  oss.	  

 
Spårarna 8 – 9år 
I	  Scouterna	  kan	  du	  hitta	  på	  nästan	  vad	  som	  helst,	  från	  att	  leka	  nya	  lekar	  och	  
bygga	  kojor	  i	  skogen	  som	  man	  kan	  sova	  i,	  till	  att	  pyssla	  och	  laga	  mat.	  
Du	  lär	  dig	  något	  nytt	  nästan	  varje	  dag	  i	  Scouterna,	  det	  är	  alltid	  roliga	  saker	  men	  
ibland	  är	  de	  också	  väldigt	  bra	  att	  kunna.	  Som	  att	  tälja	  med	  kniv	  eller	  lägga	  
bandage	  på	  någon	  som	  gjort	  sig	  illa.	  Men	  till	  skillnad	  från	  hur	  man	  gör	  i	  skolan	  
läser	  vi	  inga	  böcker	  om	  knivar	  och	  bandage,	  vi	  lär	  oss	  genom	  att	  göra,	  genom	  
att	  prova	  på	  allt	  på	  riktigt	  istället.	  Medan	  vi	  gör	  det	  samarbetar	  vi	  alltid	  i	  
patruller,	  små	  grupper	  där	  alla	  är	  med	  och	  bestämmer.	  Det	  är	  smart,	  för	  
tillsammans	  kan	  man	  alltid	  hjälpas	  åt	  att	  hitta	  på	  ännu	  roligare	  saker.	  
När	  man	  är	  scout	  gör	  man	  alltid	  sitt	  bästa	  men	  det	  gör	  inget	  om	  det	  råkar	  bli	  
fel,	  därför	  brukar	  vi	  tänka	  lite	  på	  hur	  allting	  gått	  till	  så	  att	  vi	  blir	  bättre	  till	  nästa	  
gång.	  
Gruppen	  har	  under	  året	  bestått	  av	  ca	  18	  scouter.	  
Under	  vårterminen	  var	  Sanna	  Edblad,	  Hanna	  Enbom,	  Maddie	  Larsson,	  Anna	  
Lindholm	  Olinder,	  Jakob	  Lundén	  och	  Karin	  Wiborn	  ledare	  för	  spårarscouterna.	  
Under	  höstterminen	  var	  Joakim	  Bergå,	  Sophie	  Coutellie,	  Sanna	  Edblad,	  Hanna	  
Enbom,	  Maddie	  Larsson,	  Sussie	  Lilja	  Svensson	  och	  Jakob	  Lundén	  ledare.	  

 



Upptäckarna 10 – 12år 
I	  Scouterna	  träffar	  du	  nya	  kompisar	  och	  har	  kul.	  Tillsammans	  med	  
kompisarna	  får	  du	  upptäcka	  nya	  äventyr	  varje	  gång	  ni	  ses.	  
Som	  upptäckarscout	  får	  du	  lära	  dig	  något	  nytt	  nästan	  varje	  dag,	  det	  är	  alltid	  
roliga	  grejer	  men	  också	  sådant	  som	  är	  väldigt	  bra	  att	  kunna.	  Ni	  bestämmer	  
själva	  vad	  ni	  vill	  göra,	  det	  kan	  vara	  allt	  från	  att	  lära	  er	  sjukvård	  till	  att	  bygga	  en	  
egen	  flotte.	  Men	  i	  Scouterna	  lär	  vi	  oss	  inte	  hur	  man	  gör	  genom	  att	  läsa	  böcker	  
om	  hur	  man	  bygger	  flottar,	  vi	  lär	  oss	  det	  genom	  att	  prova	  på	  riktigt	  istället.	  
När	  man	  är	  scout	  gör	  man	  alltid	  sitt	  bästa	  men	  det	  gör	  inget	  om	  det	  råkar	  bli	  
fel,	  därför	  brukar	  vi	  tänka	  lite	  på	  hur	  allting	  gått	  till	  så	  att	  vi	  blir	  bättre	  till	  nästa	  
gång.	  
Under	  året	  som	  varit	  hade	  vi	  ca	  10	  scouter	  under	  vårterminen	  och	  18	  scouter	  
under	  hösten.	  
Under	  vårterminen	  var	  Michael	  Westerberg,	  Dag	  Lundén	  och	  Olivier	  Courteille	  
ledare	  för	  upptäckarna.	  Under	  vårterminen	  fick	  de	  förstärkning	  från	  Karin	  
Wiborn	  och	  Anna	  Lindholm	  Olinder.	  
 

 
Äventyrarna 12 – 15år 
Det	  är	  kul	  att	  vara	  med	  i	  Scouterna.	  Tillsammans	  med	  kompisar	  får	  du	  

upptäcka	  nya	  äventyr	  varje	  gång	  ni	  ses. 
Som	  äventyrarscout	  får	  du	  lära	  dig	  något	  nytt	  nästan	  varje	  dag	  och	  i	  får	  alla	  
vara	  med	  och	  ta	  plats.	  Vi	  lär	  oss	  inte	  genom	  att	  läsa	  böcker	  som	  i	  skolan,	  i	  
Scouterna	  provar	  vi	  på	  hur	  det	  är	  att	  göra	  på	  riktigt.	  Tillsammans	  bestämmer	  ni	  
vad	  ni	  ska	  göra,	  det	  kan	  vara	  allt	  från	  att	  poppa	  popcorn	  över	  öppen	  eld	  till	  att	  
åka	  på	  läger	  och	  möta	  scouter	  från	  hela	  världen.	  
Under	  2017	  har	  vi	  haft	  Peter	  de	  Hval,	  Johan	  Lindholm,	  Lollo	  Svenborn,	  Joel	  
Lundén	  och	  Sofie	  Wiborn	  som	  ledare	  för	  Äventyrarna	  som	  bestått	  av	  en	  liten	  
och	  stabil	  grupp	  på	  6	  deltagare.	  

 

Utmanare  
Tillsammans	  med	  kompisar	  får	  du	  uppleva	  utmanande	  friluftsliv	  och	  engagera	  
er	  i	  samhällsfrågor.	  



Som	  utmanarscout	  händer	  mycket	  i	  livet.	  Många	  går	  på	  gymnasiet	  och	  har	  
veckorna	  fullbokade.	  Då	  är	  det	  skönt	  att	  koppla	  bort	  vardagen	  med	  Scouterna.	  
Som	  utmanarscout	  öppnar	  sig	  världen	  för	  dig	  på	  riktigt.	  Du	  och	  dina	  kompisar	  
har	  möjlighet	  att	  åka	  på	  en	  mängd	  olika	  läger	  och	  äventyr	  runt	  om	  i	  Sverige,	  
Europa	  och	  världen.	  	  
I	  Scouterna	  är	  det	  alltid	  tillåtet	  att	  göra	  fel,	  men	  det	  är	  ofta	  när	  vi	  reflekterar	  
som	  vi	  kommer	  på	  hur	  vi	  ska	  göra	  för	  att	  det	  ska	  bli	  rätt	  nästa	  gång.	  
Olle	  Svärd	  har	  varit	  ledare	  för	  utmanargruppen	  som	  bestått	  av	  7	  scouter.	  

 
Årets Scoutläger Jamboree 17  
Vi	  var	  fem	  förväntansfulla	  som	  begav	  oss	  som	  första	  

patrull	  mot	  Jamboree	  17	  

lördagen	  den	  5	  aug.	  Undertecknad	  samt	  två	  

utmanare,	  Tor	  och	  Vincent,	  samt	  hjälpledare	  Jacob	  

och	  Joel	  som	  skulle	  jobba	  som	  funktionär.	  

Efter	  en	  6	  timmars	  resa	  till	  Skåne	  och	  en	  45	  

minuters	  gångväg	  från	  parkeringen	  till	  lägerplatsen	  

var	  vi	  äntligen	  framme	  och	  på	  plats	  fanns	  redan	  

Dalby	  scoutkår	  från	  Skåne	  som	  vi	  delade	  läger	  med.	  

Dalby	  som	  bestod	  av	  Petra	  som	  ledare	  och	  ett	  10-‐

tal	  utmanare,	  hade	  redan	  påbörjat	  byggnationer	  i	  vår	  by	  men	  Tor	  och	  Vincent	  

hakade	  snabbt	  på	  och	  det	  blev	  ett	  tight	  utmanargäng	  hela	  veckan.	  

De	  första	  dagarna	  förflöt	  på	  ett	  utmanarsätt,	  såsom	  ungdomar	  är,	  med	  lite	  

sena	  morgnar	  och	  ganska	  sena	  nätter	  (för	  utmanarna,	  inte	  för	  ledarna!).	  

Utmanarna	  ansvarade	  för	  all	  matlagning	  fullt	  ut	  och	  hade	  olika	  arbetslag.	  

Undertecknad	  tillbringade	  en	  del	  tid	  som	  funktionär,	  bla	  på	  utmanarnas	  

nattutmaning.	  Ett	  litet	  gäng	  på	  2000	  utmanare	  som	  skulle	  passera	  våra	  

kontroller…	  

Framåt	  onsdagen	  förändrades	  upplägget	  i	  byn	  –	  lugnet	  var	  slut	  –	  upptäckarna	  

 

 
 



från	  Farsta	  anlände!	  

Johan	  och	  Anna	  som	  ledare	  tillsammans	  med	  upptäckare	  Felix,	  Felicia,	  Ylva	  och	  

Jazz	  anslöt	  till	  byn	  och	  den	  tidigare	  lite	  lätt	  trötta	  utmanargruppen	  fick	  lite	  

upplivning!	  

På	  onsdagskvällen	  var	  det	  dags	  för	  lägerbål	  för	  vår	  ”hood”	  och	  lite	  senare	  

somnade	  till	  slut	  de	  uppeggade	  upptäckarna	  för	  kvällen.	  

På	  torsdagen	  anslut	  upptäckare	  Alexander	  över	  dagen	  och	  vi	  gjorde	  en	  

spårning	  med	  fokus	  på	  miljöfrågor	  på	  förmiddagen.	  Upptäckarnas	  

samarbetsförmåga	  var	  fokuserad	  på	  att	  samarbeta	  med	  sig	  själva	  och	  det	  blev	  

en	  del	  lärdomar	  för	  varje	  enstaka	  scout!	  

Fredagseftermiddagen	  spenderades	  genom	  att	  ta	  badbussen	  till	  stranden	  i	  

Åhus	  och	  efter	  lite	  relax	  i	  byn	  så	  var	  det	  dags	  för	  den	  stora	  avslutningsfesten	  på	  

fredagkvällen	  med	  närvaro	  av	  HM	  Konungen	  och	  med	  uppträdande	  av	  bla	  Peg	  

Parnevik.	  Upptäckarna	  dansade	  på	  i	  det	  efterföljande	  discot	  tills	  krafterna	  tog	  

slut.	  Utmanarna	  försvann	  till	  sitt,	  då	  deras	  sk	  hubb	  (åldergruppens	  mötesplats)	  

skulle	  hållas	  öppet	  till	  03.00.	  

En	  viss	  trötthet	  på	  alla	  infann	  sig	  på	  lördagsförmiddagen	  men	  det	  var	  bara	  att	  

hugga	  i	  och	  riva	  lägret	  och	  kl	  12.00	  var	  vi	  klara.	  Våra	  nyfunna	  kompisar	  från	  

Dalby	  scoutkår	  som	  lärt	  oss	  skånska	  sånger	  under	  veckan,	  var	  det	  dags	  att	  

krama	  om	  och	  säga	  hej	  då	  till.	  

Michael	  Westerberg,	  Ledare	  

Scot Reallity Hajk 
Under Kristi Himmelsfärdshelgen tillbringade ett 30 tal scouter och 

ledare en fin helg vid scoutstugan på en långhajk vi val att kalla Scout 

reality. 



Färden dit gick på många olika vägar och med många märkliga 
möten. Upptäckarna 
cyklade på långa 
vägar via Farstanäset 
och mötte på sin färd 
bland annat sångsvan 
och skrattmåsar 
utöver en sen scout 
som anslöt vid 
Ågestasjön. 

Äventyrarna paddlade från kanotladan vid Drevviken till Magelungen. 
Ja, paddla förresten, de på grund av vattenbrist bära kanoterna på 
några ställen, trots att några scoutledare rensat Forsån några veckor 
tidigare. 

Slutligen vandrade våra yngsta scouter hela vägen från kyrkan till 
Djupån. Till sin förvåning så mötte scouterna nakna män längs 
Magelungen vilket kan ha berott på en mycket värmande sol och att 
vandringen passerade förbi naturistbadet vid Ågesta (sic). 

Ytterligare en scoutgrupp, våra äldsta scouter (Utmanarna) 
tillbringade några dagar på vandring på Södertörnsleden från Ösmo 
och norrut men utöver ledaren Olle så passerade inte någon av de 
övriga scouterna Djupån. 

Övernattade gjorde vi i scoutstugan, i vindskydd och i skogen. 

Utöver de krävande övningarna för att ta sig till och från hajken så 
pågick sedvanliga scoutaktiviteter vid stugan, Upptäckarna tillbringade 

 



en halvdag med att orientera till en minnessten vid Länna och övande 
att elda i stormkök och att koka soppa på en spik. Spårarna bakade 
skrabelucker och tränade på kniv, yxa och såg. Äventyrarna byggde 
en bro vilket kom väl till pass vid brouppgiften för de scouter som skall 
byta grupp i höst. 

Trots en extremt låg vattennivå så genomfördes även som traditionen 
bjuder ett Djupårace. I år fick Spårarna tillsammans med vissa ledare 
uppdraget att rensa bäcken innan, något som trots torkan visade sig 
bli en rejält lerig övning. Och för att få till ett rejält ”flow” för farkosterna 
så byggdes det också upp något som mest kan liknas med 
Hoowerdammen i Coloradofloden (USA), en damm som precis när 
racet startade rämnade och gav den nödvändiga skjutsen. 

Lagom till söndagen så slog värmen till rejält och för oss som cyklade 
så blev det en svettigt tur tillbaka till Farsta. Det var nog svalare för de 
paddlande Äventyrarna. 

På det hela taget, en härlig avslutning på terminen och en skön början 
på sommarens ledighet och andra scoutaktiviteter.  

Dag Lundén Ledare 

Kämpaleken 
Det	  var	  ett	  relativt	  litet	  men	  kompetent	  gäng	  som	  kom	  iväg	  till	  Kämpaleken	  i	  

Lida.	  Från	  början	  hade	  vi	  räknat	  med	  en	  patrull	  i	  varje	  avdelning	  men	  till	  slut	  

blev	  det	  ett	  Upptäckargäng	  (Skrubbröra)	  med	  förstärkning	  av	  en	  Spårare	  samt	  

Equmeniaflodhästarna	  som	  älskar	  Kexchoklad	  (Utmanare),	  även	  det	  förstärkta	  

av	  en	  Äventyrare,	  som	  lämnade	  Farsta	  i	  4	  bilar.	  Ledarmässigt	  var	  även	  vi	  också	  



förstärkta,	  denna	  gång	  av	  vår	  franska	  scoutvän	  Elsa	  som	  åter	  är	  i	  Sverige	  för	  att	  

studera.	  

Totalt	  var	  det	  ett	  40	  tal	  patruller	  från	  ett	  15	  tal	  scoutkårer	  som	  var	  anmälda	  till	  

start	  på	  årets	  Kämpalek	  men	  jag	  tror	  inte	  att	  det	  var	  många	  som	  slutligen	  kom	  

till	  start	  och	  enligt	  de	  noteringar	  vi	  förde	  på	  kontrollen	  så	  handlade	  det	  snarare	  

om	  max	  30	  patruller.	  Men	  gott	  nog	  

ändå.	  

Farsta	  ansvarade	  i	  år	  för	  

eldningskontrollen	  som	  något	  olyckligt	  

placerats	  längst	  bort	  vid	  vändpunkten	  på	  

banan.	  Det	  gjorde	  att	  vi	  hade	  fullt	  upp	  

hela	  tiden	  från	  klockan	  10	  fram	  tills	  

14.30,	  30	  minuter	  innan	  kontrollen	  

skulle	  stängas.	  Men	  inte	  gjorde	  det	  så	  

mycket	  även	  om	  det	  var	  lite	  kaos	  emellanåt.	  Fint	  höstväder,	  ca	  8	  grader,	  sol	  

och	  hög	  luft	  gjorde	  dagen	  riktigt	  skön	  för	  oss	  som	  tillbringade	  den	  mestadels	  i	  

solen.	  För	  våra	  stackars	  blyga	  ninjor	  som	  inte	  tålde	  högt	  ljud	  och	  inte	  förstod	  

något	  vettigt	  språk	  var	  det	  lite	  kyligare	  men	  de	  klagade	  inte	  så	  mycket	  ändå.	  

Ninjor,	  ja,	  ännu	  en	  gång	  dök	  Sensei	  Tamaguchi	  upp	  med	  sitt	  anhang	  i	  form	  av	  

okunniga	  assistenter	  och	  två	  ninjor	  (Vi	  saknade	  Nalle,	  ninjahunden!!!)	  som	  

måste	  övertalas	  medelst	  teckenspråk	  för	  att	  deltagarna	  skulle	  få	  ut	  verktyg	  att	  

tända	  sina	  eldar.	  	  Tändstickor,	  eldstål	  eller	  batteri	  och	  stålull	  var	  de	  olika	  

verktygen	  som	  deltagarna	  fick	  pröva	  på	  lite	  beroende	  på	  åldersgrupp.	  I	  övrigt	  

var	  deltagarna	  så	  där	  lagom	  bra	  på	  att	  hämta	  vatten,	  göra	  upp	  eld,	  koka	  kaffe	  

till	  Sensei	  och	  samarbeta.	  

 



Farstascouterna	  då:	  Jo	  de	  hade	  en	  riktigt	  fin	  dag	  i	  skogen.	  Då	  jag	  bara	  vet	  vad	  

som	  hände	  på	  Farstas	  kontroll	  så	  kan	  återberättas	  att	  Utmanarna	  behöver	  

träna	  mer	  på	  kaffekokning	  och	  att	  göra	  upp	  eld	  med	  stålull	  och	  batteri	  samt	  att	  

Upptäckarna	  nog	  också	  behöver	  träna	  mer	  på	  eld	  och	  säkerhet.	  Självklart	  faller	  

detta	  tillbaks	  på	  oss	  ledare.	  

Dag	  Lundén	  

Tonår 
Varje	  fredagskväll	  är	  vi	  en	  drös	  ungdomar	  som	  samlas	  under	  vårt	  tak	  för	  att	  

skapa	  minnen	  och	  hitta	  på	  bus	  tillsammans.	  Vi	  bakar,	  leker,	  har	  andakt,	  fikar,	  

allt	  du	  kan	  komma	  på.	  

Här	  skapar	  vi	  en	  plats	  dit	  ungdomar	  kan	  få	  komma	  och	  vara	  precis	  som	  de	  är	  

och	  som	  de	  vill	  vara.	  Vi	  ger	  de	  plats	  att	  växa,	  ger	  de	  plats	  att	  nå	  ut	  till	  andra	  och	  

skapa	  vänner	  för	  livet.	  	  

Under	  höstterminen	  har	  det	  varit	  en	  ganska	  dålig	  uppslutning	  under	  vissa	  

fredagskvällar	  och	  ledargruppen	  har	  därför	  påbörjat	  ett	  arbete	  att	  utveckla	  och	  

forma	  om	  fredagskvällarna	  för	  att	  få	  en	  mer	  levande	  Tonårsgrupp.	  Denna	  

utveckling	  har	  vi	  fått	  stor	  hjälp	  av	  Peter	  Mänder	  som	  började	  jobba	  i	  kyrkan	  

under	  hösten	  och	  haft	  tonår	  som	  en	  av	  sina	  huvudsysslor	  

Sjövik 
Under	  årets	  kristendomsskola	  på	  Sjövik	  hade	  vi	  7st	  medlemmar	  från	  CU	  med.	  
Kristendomsskolan	  vänder	  sig	  till	  dig	  som	  har	  gått	  ut	  årskurs	  7	  eller	  är	  äldre.	  
Den	  sträcker	  sig	  över	  knappt	  två	  veckor	  fyllda	  av	  mycket	  glädje,	  allvar	  och	  
undervisning	  om	  den	  kristna	  tron.	  

I	  årskurs	  2	  –	  4	  ingår	  även	  en	  ungdomsledarkurs.	  

	  
	  

 
 



CU-gudstjänster 
Under	  året	  som	  gått	  har	  vi	  haft	  4st	  CU-‐gudstjänster.	  Där	  har	  vi	  fått	  möta	  en	  och	  
annan	  karaktär	  i	  predikningar.	  Vi	  har	  fått	  se	  akrobatik,	  folk	  som	  städar	  och	  haft	  
både	  märkesutdelning	  och	  Scoutinvigning.	  
Efter	  avslutningen	  för	  vårterminen	  följde	  sedvanlig	  picknick	  till	  scoutstugan	  
med	  chokladbollskatapullt.	  	  
I	  december	  när	  vi	  tog	  julledigt	  fick	  vi	  se	  dans	  och	  akrobatik	  under	  gudstjänsten	  
och	  efteråt	  blev	  det	  dans	  för	  alla	  kring	  granen	  och	  dessutom	  hittade	  tomten	  till	  
kyrkan	  även	  fast	  det	  var	  några	  dagar	  före	  julafton.	  

 
CUs hemsida www.cufarsta.nu + Scoutkårens 
Facebooksida 

 
På	  vår	  webbsida	  www.cufarsta.nu	  och	  även	  på	  vår	  facebook-‐sida	  finns	  både	  
rapporter	  från	  olika	  arrangemang,	  våra	  gruppers	  olika	  program	  och	  
kontaktuppgifter	  till	  ansvariga	  personer	  för	  CU.	  	  
Vi	  försöker	  hålla	  kortare	  uppdatering	  när	  vi	  varit	  på	  speciella	  arrangemang	  eller	  
haft	  gemensam	  aktivitet	  så	  att	  man	  kan	  följa	  det	  vi	  gör	  under	  året.	  

Vill	  du	  vara	  hjälpa	  till	  med	  uppdateringar?	  Det	  finns	  plats	  för	  fler	  som	  kan	  
hjälpa	  till	  att	  uppdatera	  både	  facebook-‐sida	  och	  hemsida.	  

	  

Scoutstugan 
Scoutkåren	  har	  en	  stuga	  i	  Ågesta,	  där	  vi	  ordnar	  kårhajker,	  arbetsdagar,	  julglögg	  
och	  andra	  trevligheter.	  Stugan	  kan	  hyras	  ut	  till	  andra	  scoutkårer	  eller	  för	  
arrangemang	  som	  ligger	  i	  linje	  med	  vår	  verksamhet.	  	  



Under	  året	  som	  gått	  har	  stugan	  använts	  flitigt	  av	  scoutkåren.	  Utöver	  det	  så	  har	  
det	  installerats	  LED	  belysning	  och	  solceller	  i	  stugan.	  	  
	  

Ledare och utbildning 
Att	  vara	  ledare	  i	  Centrumkyrkans	  ungdom	  är	  ett	  ideellt	  uppdrag,	  vi	  får	  inte	  en	  

krona	  i	  betalning	  för	  de	  timmar	  vi	  lägger	  ned.	  Vi	  betalar	  själva	  våra	  kläder	  (läs	  

scoutskjorta)	  och	  annan	  personlig	  friluftsutrustning,	  vi	  får	  välbalanserade	  

(nåja…)	  måltider	  på	  läger	  och	  lägger	  ned	  många	  timmar	  på	  att	  hitta	  på	  roligt	  

bus	  för	  våra	  barn	  och	  ungdomar.	  

Men	  vi	  får	  mycket	  frisk	  luft,	  möter	  glada	  barn	  och	  får	  många	  och	  frekventa	  

upplevelser	  som	  därtill	  är	  beroendeframkallande.	  

Idag	  är	  vi	  ett	  25	  tal	  ledare	  i	  åldrarna	  14	  till	  60	  med	  lite	  olika	  aktivitetsnivå	  

verksamma	  inom	  tonår	  och	  i	  scoutkåren.	  

Vi	  har	  också	  ledare	  som	  bara	  leder	  sig	  själva	  dvs	  de	  hjälper	  till	  att	  sköta	  vår	  

scoutstuga,	  fixa	  material	  inför	  läger	  mm	  och	  de	  ingår	  också	  i	  

ledargemenskapen	  och	  gör	  ett	  oerhört	  viktigt	  jobb.	  

För	  att	  bli	  ledare	  i	  vår	  verksamhet	  finns	  några	  grundkrav:	  

1. Du	  måste	  lämna	  ett	  aktuellt	  utdrag	  från	  polisens	  belastningsregister	  och	  

2. Alla	  måste	  ha	  genomgått	  webbkursen	  ”Trygga	  Möten”	  

I	  övrigt	  ställs	  inga	  speciella	  krav	  mer	  än	  att	  du	  är	  lite	  lagom	  barnslig/tokig	  för	  

att	  uppskatta	  att	  se	  människor	  växa,	  emellanåt	  tom	  förbi	  dig	  både	  

längdmässigt	  som	  mentalt!	  

Vi	  har	  under	  året	  haft	  flera	  ledarsamlingar	  och	  möten	  tillsammans.	  Karin	  

Wiborn	  och	  Anna	  Lindholm	  Olinder	  höll	  under	  hösten	  en	  ledarutbildning	  vid	  

scoutstugan.	  

 



 
 
	  


