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Verksamhetsberättelse 2021  



Inledning 

I Centrumkyrkans ungdoms stadgar, antagna 2020, finns en ändamålsparagraf som förklarar 
att vi är en kristen ungdomsorganisation som vill skapa engagemang och ansvarstagande i 
medmänskliga frågor och att vi vill uppmuntra medlemmar till självständighet, 
ansvarstagande och att söka sin tro och respektera andras. Den största delen av CUs 
verksamhet är scoutkåren och därför är det ingen tillfällighet att stadgarna stämmer överens 
med scoutlagen. Vi vill vara ett sammanhang där lek och skoj blandas med äventyr, 
utmaning och växt, socialt, mentalt och andligt.  

Begränsningar och restriktioner har påverkat oss också under 2021. Samtidigt har det varit 
ett starkt år för CU med stora scoutgrupper, läger, kristendomsskola, värdskap för Kämpalek 
och utökning av verksamheten genom CU gamechanger. Kanske har vi haft god hjälp av 
scoutlagen där det bland annat anges att ”En scout möter svårigheter med gott humör”. Så 
sammantaget ser vi tillbaka på ett bra CU-år!  

 

Styrelsen 

Styrelsen har åtta protokollförda sammanträden, varav ett konstituerande, och en 
protokollförd avstämning. Mötena har skett digitalt. Styrelsens uppgift är att följa 
verksamheten, ansvara för våra resurser och skapa förutsättningar för verksamheten att 
utvecklas.  
Återkommande frågor under året har handlat om pandemihantering, hemsida, ekonomisk 
uppföljning och nystart av tonårsverksamhet. Förutom ordinarie ekonomiska beslut har 



styrelsen beslutat om inköp av nya paddlar till CUs kanoter på förslag av Dag Lundén. Vi har 
också beviljats ett anslag ur Equmenias Pengapott för peppiga planer, vilket blev ett 
startkapital för CUs gamechanger, tonårsverksamhet, som försiktigt har sett dagens ljus 
under senare delen av hösten.  

Styrelsen har påpekat behovet av ledarutbildning och ledarrekrytering. Det har varit svårt att 
genomföra ledarutbildning under året, bland annat på grund av pandemin. Två av styrelsens 
ledamöter deltog i hösthusfest 29 september tillsammans med Centrumkyrkans församling 
och Hela människan.  

Styrelsens sammansättning: Anna Lindholm-Olinder, ordförande, Karin Wiborn, Emma 
Frekke, Elin Ryner, kassör, Olle Svärd, Alexander Ryner (suppl) Jakob Järlund (suppl) Kim 
Bergman (adj)  

 

Scoutkåren 

CUs scoutkår har fem avdelningar, men på grund av ledarbrist och få deltagare i den äldsta 
avdelningen har det mestadels i praktiken varit fyra. För alla har året inneburit ålagd 
utomhusverksamhet, vilket oftast passar verksamheten bra. Anpassningar har gjorts på olika 
sätt, t ex bytte Spårare och Upptäckare torsdagskvällar till lördagar under oktober och 
november för att söka ljuset istället för mörker.  

Bäverscout, (6-7 år) Under vårterminen var ca 12 scouter inskrivna i Bäverscouterna. Vi hade 
4 träffar under våren med ett medeltal på 9 scouter med föräldrar och en del syskon på varje 
träff. Vi åkte pulka, provade på orientering och sjukvård och matlagning över öppen 
eld.  Sista träffen hade vi tillsammans med spårarscouterna så att de äldsta bäverscouterna 
skulle få chans att lära känna dem inför hösten.  Alla träffarna utom pulkaåkningen har varit 
vid scoutstugan i Ågesta. 

Under hösten var 14 scouter inskrivna och det har varit mellan 8-9 barn som deltagit varje 
gång. Vi har haft tre träffar under hösten som har varit vid scoutstugan. Aktiviteterna ha 
bestått i att prata om eldning,  lära känna varandra,  leka,  lära sig om scouterna och prova 
på spårtecken. 
 Anna-Karin Ström och Julia Gerestrand har varit ledare.  

Spårare (8-9 år). Bland grundkunskaper för en scout är att hantera kniv och göra upp eld. 
Därför är det också viktigt att veta hur man gör vid mindre skärsår eller brännskador, dvs 
sjukvård. En annan scoutkunskap som måste nämnas detta år är knopar, detta eftersom vi i 
spårargruppen under våren hade inte mindre än två spårare som utan problem kunde slå en 
engelsk säckknop. Det har varit mellan 15 och 20 scouter som troget deltagit i verksamheten 
på torsdagar eller lördagar. Anna Lindholm – Olinder, Karin Wiborn, Erik Höglund, Anna-
Karin Ström och Leif Åhlander har varit ledare, ibland och vid behov med god support av 
föräldrar.   

Upptäckare (10-12 år) hade 20 inskrivna scouter vid höststarten som i sitt program har haft 
muffins, pepparkakstema och matlagning, men också kompass, hemliga meddelande och 
orientering. Ja, sedan behövs de grundläggande kunskaperna, eldning, täljning och knopar 
naturligtvis nå nya höjder genom upprepning. Emma Carlsson, Sara Wrang, Mikael 
Westerberg, Bengt och Therese Haraldsson har varit ledare.  



Äventyrare (12-15) och Utmanare (15-18 år) Sammantaget var detta den största 
avdelningen vid höststarten med 28 inskrivna scouter. De äldsta scouterna, de två utmanare 
vi haft under året, har önskat lite mer uppdelad verksamhet för att få större möjlighet att 
utvecklas, vilket är en utmaning för oss inför kommande år. Paddling, samarbetsövningar, 
utmaningar, primitiv matlagning, materialfix, hajkförberedelser och en vårhajk som 
avslutade terminen har stått på programmet. Johan Lindholm, Lollo Svenborn och Olle Svärd 
har varit ledare.  

Ett litet sommarläger 13-15 augusti 

Ett 30 tal Bävrar, Spårare, Upptäckare, Äventyrare, Ledare och föräldrar trivdes och njöt av 
ett väldigt fint väder som trots lite byiga vindar var riktigt njutbart. Förläggningen var som 
vanligt i tält, vindskydd, på loftet och i stugan samt i hängmatta, bivack eller under bar 
himmel. Ja, och så klassisk lägermatlagning över öppen eld.  

SMHI hade fel vad gäller regnvarningen. Nåja, några droppar föll, det måste medges, men 
inget som krävde regnkläder och mer blöta blev scouterna självförvållat i Djupån och i 
Magelungen. Läerbål hade vi också, under två kvällar, under vilket scouter, föräldrar och 
ledare lekte, spelade sketcher, berättade dåliga historier och sjöng. Att ligga på marken och 
vrida sig i skratt hör också till. 

Fredagen tillbringades i spårningens tecken, med allehanda orientering och felorientering, 
lägeruppbyggnad och bad. Några hann visst med att paddla och segla optimist också. Andra 
övade sig i att transportera vatten, och att diskutera hur mycket vatten som krävs för att 
odla sparris. Speciellt i Peru där vattenbristen är omfattande och trots det odlas och 
exporteras denna vattentörstande gröda i stor omfattning till europeiska konsumenter. 1000 
liter går åt för att producera 1 kg sparris – prata med scouterna så får ni veta mer. 



Lördagen fortsatte med samma tema, nu också förstärkta med lite ledare och fler föräldrar. 
Någon kantarell hittades i skogen men det blir knappast ett stort svampår i år om det inte 
snart börjar regna ordentligt. 

Söndagen ägnades åt brouppgift, klättring och firning, barkbåtstillverkning och dito race 
samt täljövningar. Vidare hade vi scoutinvigning och märkesutdelning. 

Att kåren har ett antal riktiga ”bävrar” i form av idoga yxhuggare kan beskådas i det numera 
välfyllda vedförrådet  

Kårens ledare ägnade sig utöver att just leda, lite planering för hösten och att njuta av 
lägerlivet samt också åt att ta ned ett stort getingbo som parkerat i underkant på 
nödutgången från sovloftet.. 

Slutligen kan nämnas att Julia, en nyrekryterad scouträv i kåren, numera också ledare, gjorde 
tappra försök att lära oss en klassisk skånsk lägerbålsramsa. Det var ett riktigt bra läger och 
ledare och scouter var mycket nöjda när vi återvände mot Farsta under 
söndagseftermiddagen. Så var även stugfogdarna som utöver att ha ett välfyllt vedförråd, 
också har ett välstädat hus och förråd. Stort tack för hjälpen alla föräldrar! 

Kämpaleken är alltid en stor händelse för scoutkårer inom Equmenia i Stockholm med 
omnejd. I år var den extra stor för Centrumkyrkans ungdom som var värdar för 
arrangemanget. Årets Kämpalek samlade 49 startande patruller som fyllde Farsta Centrum i 
jakt på koder den  9 oktober med temat Restore Hope! Dagen sammanfattades i en 
slutrapport på CUs hemsida:  

Så många bra scouter vi 
har inom Equmeniascout i 
Stockholm och Uppsala. Vi 
arrangörer är mycket 
imponerade över alla 
fantastiska prestationer 
och över hur ni agerade. 
Vilken Kämpalek det blev! 
Ett stort tack till alla er 
som gjort den möjlig så 
här i en post-Corona 
apokalyptiskt period när 
restriktionerna har börjat 
att hävas. 

Arrangemanget blev en 
succé och vi hoppas att ni deltagare och funktionärer fick en känsla för budskapet från Obi-
Wan Hedin. Att det är vi, du och jag tillsammans, som har uppdraget att rädda klimatet och 
världen. Och detta, scouterna, genom de kunskaper och metoder som vi har tillgång till. 
Genom att samarbeta kan vi uppnå stordåd, vilket ni alla bevisade på Kämpaleken. För ni 
knäckte väl koden och fick fram budskapet? Resultatmässigt var vi alla vinnare denna dag.  

Även om vi alla var vinnare denna dag kan det vara värt att nämna i denna årsberättelse att 
CUs Spårarpatruller kammade hem förstapriset och tredjepriset i sin kategori.  

 



Tonår 

Tonårsverksamheten har legat nere i några år. När Equmenia gick ut med uppmaningen att 
söka bidrag ur Pengapåsen för peppiga planer fick styrelsen för CU lite energi för att tänka till 
och CU gamechanger har sett dagens ljus. Kim Bergman och tonåringarna Alexander Ryner 
och Jakob Järlund sökte pengar från Equmenia och beviljades 3000 kr. Under 
senhösten/vintern har det varit tre möten. Tonår är till för ungdomar 13-17 år. Det är två 
träffar i månaden, en tisdagskväll kl 18-20 och en fredagskväll kl 18-21. Vid dessa tillfällen 
spelas sällskapsspel och brädspel, pratas, umgås och äts en gemensam middag. Vid de tre 
tillfällen som varit under 2021 har det varit 4-7 personer.  

 

Sjövik kristendomsskola 

Glädjande nog blev det möjligt att genomföra kristendomsskola på Sjövik detta år, men i 
augusti i stället för juni. Centrumkyrkan och Centrumkyrkans ungdom var representerade 
genom kristendomsskolans föreståndare Kim Bergman och två elever i första årskursen.  

Eleverna i åk 1 får lära sig grunderna i kristendom och hur att hitta i bibeln. Det två veckorna 
innehåller mycket och roliga aktiviteter, så som att paddla kanot och hålla andakter i 
kapellet. Under “happy hour” spelades brädspel, fotboll och handboll. Det finns något för 
alla på Sjövik och med oss härifrån tar vi härliga och roliga minnen. 

 

 

 



CU-gudstjänster 

CU-gudstjänsterna har genomförts med olika 
former och på olika platser under året. Den 6 
juni samlades vi vid kanotladan vid Drevviken 
för våravslutningsgudstjänst. En dag med fint 
väder, gott deltagande med möjlighet till 
avstånd, märkesutdelning, sång, musik och 
predikan. Direkt efter gudstjänsten åkte Anna 
Lindholm-Olinder och Kim Bergman till 
scoutstugan för att dela ut märken också till 
hajkande Äventyrare och Utmanare.   

I oktober var CU-gudstjänsten en 
vandringsgudstjänst med tema scoutlagen, 
också den med gott deltagande av scouter 
och föräldrar.  

12 december hölls julavslutningsgudstjänst 
med märkesutdelning i Centrumkyrkan med 
ett minnesvärt besök av Johannes Döparen. 

 

 

Medlemmar och statistik 

85% av medlemmarna i CU är mellan 6 och 25 år. CU hade 2021 84 medlemmar (betalat 
medlemsavgift) varav 70 st också var med i scouterna genom att de tillhör spårare, 
upptäckare, äventyrare eller utmanare. Bävrar ingår i det som kallas annan verksamhet för 
barn. Totalt har vi 101 personer som har deltagit i aktiviteter under 2021 enligt vårt 
medlemsregister Repet. 

 

Scoutstugan 

Scoutstugan är en av vår förenings stora tillgångar. Det är dit scoutkåren tar sin tillflykt de 
flesta tillfällen då vi har ersatt torsdagen med en lördag och Bävrarnas första ”hem” som 
scouter. Den är en plats för äventyr, utbildning, utveckling och lek. Under året, då våra 
lägerplaner behövde coronasäkras, blev det också en naturlig plats att hålla vårt mindre 
läger på i augusti.  



Naturligtvis är det också mycket arbete och underhåll med regelbundna arbetsdagar dit 
scoutledare, föräldrar bjuds in av de idoga stugfogdarna. En tråkighet är att återkommande 
inbrott har tvingat oss att bura in stugan med gallerfönster. En annan tråkighet är att våra 
scouters ved, som ständigt fylls på så snart en aktivitet ägt rum vid stugan återkommande 
stjäls.  

 

Avslutande ord 

Samtidigt som ett år sammanfattas kommer tankar om framtiden. Vad är drömmar och böner för 
innevarande år? Naturligtvis vill vi se ett år utan pandemi även om mycket verksamhet kunnat ske 
oavsett viruset, men vi vill åka på läger, hajker och kristendomsskola. Vi vill kunna mötas med lite 
mindre avstånd till varandra. Nog kan vi drömma om en växande tonårsverksamhet och ytterligare 
scoutledare så vi bättre kan svara upp mot den väntande grupp barn vi har i kö till verksamheten. 
Framför allt vill Centrumkyrkans ungdom vara en plats för unga människor att växa och utvecklas till 
självständiga människor, där äldre och yngre söker sin tro och respekterar andras i samklang med 
CUs ändamålsparagraf.  

 

 

 
 
 


