Att vara scout i
Centrumkyrkans
ungdom
Välkommen som scout i Centrumkyrkans ungdom.
Scouterna delas in efter ålder i dessa grupper:

På https://www.scouterna.se/ kan du lära dig mer om de olika grupperna och om Scouterna.
Scouterna träffas en gång i veckan under terminerna. Det är 2-3 ledare per grupp. Ledarna
arbetar ideellt och kommer ofta direkt från sina arbeten till scouterna. Var därför snäll mot din
ledare och hjälp till.
Ett terminsprogram för varje grupp finns på CU:s hemsida under respektive grupp. Ofta är
aktiviteterna utomhus och då är det viktigt att alltid ha rätt kläder på sig. Står det på
programmet att det är utomhus gäller det att ha bra skor, regnkläder och gummistövlar vid
regn, annars överdragskläder, mössa och vantar vid behov.
Många scouter har scoutskjorta, men det är inget krav. Det kan vara bra att ha ett tåligt
plagg som också får lukta eld och skog. Scoutskjorta går att beställa på scouternas egen
webbutik: https://www.scoutshop.se/. Scoutskjortan är ej obligatorisk utan det finns även
t-shirts, lång- respektive kortärmade, att beställa. Ibland finns även begagnade skjortor att
köpa i kyrkan. När du blir invigd får du en halsduk och märken som ska sys på skjortan. Du
är själv ansvarig för att sy på dessa, men du kan ta hjälp av en vuxen. Vid avslutningarna
delas terminsmärken ut och utöver det finns andra märken till exempel kniv- och yx- och
sågmärket och speciella lägermärken och aktivitetsmärken.
Några veckor in på terminen är det scoutgudstjänst. Då är det scoutinvigning för de nya
scouterna då halsdukar och märken delas ut. Gudstjänsten avslutas med kyrkkaffe till
självkostnadspris. Terminen avslutas också med en scoutgudstjänst. Då delas
terminsmärken ut. Vid jul är det dans kring granen och på våren är det oftast en utflykt till

scoutstugan efteråt med traditionsenlig chokladbollskatapult. Gudstjänsterna är på
söndagar och börjar kl 10.00 (se programmet).
CU är föreningen som scouterna blir medlem i när man betalar medlemsavgiften. Som alla
föreningar har CU årsmöte en gång per år, i februari. CU har en styrelse som består av
ledare, föräldrar och scouter/ungdomar.
Har du frågor kontaktar du din scoutledare så hjälper denne dig.

Varmt välkomna till Centrumkyrkans ungdom!

