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Inledning 

Naturligtvis blev även Centrumkyrkans Ungdom överraskad och påverkad av viruset och 

pandemins följder under 2020. Årets verksamhetsberättelse säger ingenting om läger, 

hajker, kristendomsskola på Sjövik helt enkelt för att det var verksamhet som behövde 

ställas in. Däremot kan du läsa om scouter som ihärdigt träffats torsdagar eller lördagar för 

scoutmöten utomhus oavsett väder. Vi tror att ett stort bidrag från CU under året har varit 

en gnutta normalitet i en ovanlig tillvaro. Förutom det vi alltid vill bidra med - bra 

verksamhet för unga människor till växt för kropp, själ och ande och social träning. Styrelsen 

har fått handha beslut om verksamhet eller inte utifrån folkhälsomyndighetens 

rekommendationer och pandemilag och verksamhet har fått anpassas. När statistiken är 

inlämnad kan vi ändå konstatera att vi har scouterna haft endast sex färre träffar än förra 

året – vi har varit ihärdiga! Öppna förskolan har varit inställd under hösten, men under våren 

anpassades verksamheten och små samlingar ägde rum i kyrkan. Styrelsen har mötts till 

digitala möten. Under hösten avgick ordförande. Undertecknade gick in som ordförande en 

kort period för att säkra verksamheten fram till ny ordförande kan väljas vid årsmötet 2021.  

Ja, det har varit ett ovanligt år, men verksamhetsberättelse ska skrivas och överlämnas, så 

varsågod – läs och begrunda vad vi trots allt gjort.  

Karin Wiborn, tf ordförande CU 

 

Styrelsen 

 

Styrelsen har under året träfats både digitalt och IRL. Styrelsen har haft 6 protokollförda 

sammanträden.  

13 februari  Konstituerande 

18 februari 

31 mars 

28 april 

16 november 

Styrelsen har under året haft följande medlemmar: 

Wilma Westerberg  ordförande 2020 (avgick november 2020) 

Karin Wiborn  tf. ordförande november 2020-februari 2021 

Elin Ryner  Kassör 

Cilla Samulsson Sekreterare 

Alica Westerberg 

Astrid Bengtsson 

Jonas Friberg 

Olle Svärd 

 



Spårare 

Spårarna har träffats utomhus under hela året. En aktivitet blev delvis inomhus. Detta var i 

samband med vårens plantering då det råkade vara en blåsig dag så för att få fröna att landa 

rätt i balkonglådorna behövde vi gå in en kort stund. Programmet har bestått av 

kamratövningar, eldning, knopar, chiffer, spårning (såklart – vi är ju spårare!) viss 

matlagning, sjukvård och knivvett. Det är ganska mycket detsamma termin för termin, viktig 

grundkunskap i början av scoutlivet. Det som planterades på vårkanten flyttades så 

småningom över till scoutstugan för att omge äppelträdet som finns där på tillväxt. Vi har 

varit cirka 15 inskrivna scouter. Ledare under året Anna Lindholm-Olinder, Karin Wiborn, 

Michael Westerberg (VT), Zandra Nordvall, Erik Höglund (HT). Nu och då har vi också fått 

låna in Kim Bergman. 

 

Upptäckare 

Upptäckarna våren 2020 

Ledare: Emma Eiworth, Sara Wrang, Erik Höglund och Stefan Lindqvist 

Ca 20 scouter 

Vårterminen började som vanligt och vi gjorde eldpåsar, lärde oss knopar, surrade trefot och 

lagade mat på stormkök. Sedan kom Covid-19 och vi anpassade vår verksamhet så att vi 

kunde fortsätta ses. Alltså gjorde vi allt utomhus och vi hann prova stadsorientering, 

hantverk, klättring och paddling. 

Vi hade även några lördagar ute vid scoutstugan där vi kunde djupdyka i eldning, surrning, 

chiffer och att hantera såg och yxa. 

Våra upptäckare som skulle vara kvar till hösten gjorde även en brouppgift till spårarna som 

skulle bli upptäckare till hösten.  

Upptäckarna hösten 2020 

Ledare: Emma Eiworth, Sara Wrang och Michael Westerberg 

Ca 20 scouter 

Till höstterminen fick vi påfyllning av scouter från spårarna, men även några som var helt 

nya. Vi har haft all vår verksamhet utomhus och inledde med namnlekar. Vi har blandat 

samarbete och scoutteknik under terminen. Vi har ritat kartor, eldat, haft 

samarbetsövningar i “Bäst i test” anda, löst chiffer och gått reflexspårning.  

På lördagarna har vi haft en covid-anpassad Kämpalek ute vid scoutstugan samt Fort Farsta. 

 

 

 

 



Äventyrare 

Även äventyrarna har haft ett coronaanpassat år, all verksamhet har varit utomhus. 

Äventyrarna har under året varit ca 15 stycken scouter. Ledare har varit Johan Lindholm, 

Jonas Friberg, Lollo Svedborn och Sofie Courtielle (VT). Även tidigare ledare Peter har hjälp 

till. 

 

Utmanarna 

Under vårterminen fanns det ingen utmanargrupp. 

Till höstterminen bildades det en ny utmanargrupp av sju scouter från äventyrargruppen. Vi 

har under hösten planerat terminen aktiviteter som tex har varit spårning, filmkväll ute, 

byggnation ute vid stugan, planerat och genomfört en aktivitetskväll för upptäckargruppen. 

Under terminen planerade vi att genomföra en hajk med smide men pga förändrade 

covidrestriktioner så fick vi ställa in den samt avsluta terminen tidigare än beräknat. Ledare 

har varit Olle Svärd. 

 

Bäverscout 

Bäverscout har träffats 4 lördagar. Det har varit ca 11 bäverscouter med. Alicia Westerberg 

och Tor Backman var ledare under VT och under HT tog Anna-Karin Ström över som 

huvudledare tillsammans med Tor. Bäverscout träffas på utvalda lördagar. 

 

Arrangemang och läger 

Samtliga planerade läger och hajker med övernattning ställdes in 2020. 

 

Tonår 

Under 2020 har tonårsverksamheten varit vilande, vi har saknat ledarresurser. Det finns 

planer på nystart men pandemin har satt även det på vänt. 

 

Sjövik kristendomsskola 

Den traditionsenliga kristendomsskolan Sjövik har under 2020 varit inställd. I början av 

sommaren genomfördes en återträff för kristendomsskolans elever från klass fyra i 

centrumkyrkan, ett 20-tal ungdomar möttes den 26 – 27 juni. Vi åt mat, firade gudstjänst 

och gick och badade. 

 



CU-gudstjänst 

Under 2020 genomförde vi 3 CU-gudstjänster, även dessa har varit präglade av 

pandemilagen, och har genomförts på lite olika sätt. CU-avslutningen hölls vid scoutstugan 

den 30 maj. 

 

Medlemmar och statistik 

87% av medlemmarna i CU är mellan 6 och 25 år. CU hade 2020 87 medlemmar (betalat 

medlemsavgift) varav 74 st också var med i scouterna. Totalt har vi 95 personer som har 

deltagit i aktiviteter under 2020 enligt vårt medlemsregister Repet. 

 

Övriga arrangemang 

Riksstämman för Equmenia genomfördes digitalt den 7-8 november. Den 4 oktober 

genomfördes regionsstämman för Stockholm i Tumba, med tema Disney. I regionen har det 

startats ett gameing utskott. 

 

Scoutstugan 

Under 2020 har vi trots covid-19 och restriktioner kunna fortsätta med underhållet av stugan 

tex städning, lövräfsning och reparationer. Det har varit många aktiviteter vid stugan med 

tillhörande korvgrillning. 

Vi har under året haft tre inbrott där dörrar och fönster har brutits upp/krossats samt en hel 

del verktyg/utrustning som stulits. Vi har därför fått göra mycket arbete för att återställa och 

utföra förstärkningar på dörrar samt fönsterluckor. Vi har även monterat en ny låsbom på 

entrédörren. 

Under året har stugan varit uthyrd till en scoutkår i maj. 

Vi har fortsatt att ha scoutkvällar, hajker och lördagsaktiviteter. 

I år arrangerades inte den traditionella ledarglöggen sista lördagen före jul på grund av 

restriktionerna till följd av den ökade spridningen av corona. 

Stugfogdarna tackar alla som hjälpt till under året med arbete och inspiration. 

Vi hoppas att de aktiviteter som varit gett deltagare ledare och föräldrar en känsla av den 

härliga miljö som finns där. Att även nästa år ska ge många nya erfarenheter och 

upplevelser. 


