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Vi är nu spårare/upptäcka-
re/äventyrare. Alla scout-
förbund arbetar utefter ett 
gemensamt scoutprogram.
Det är kul att så många scouter vill va-
ra med i SMU Scout. Scouterna har ta-
git med sig vänner och klass- 
kompisar. Scouterna själva är faktiskt 
bäst på att berätta om vår verksamhet.

Höstterminen 2011
Programmet har bland annat bestått av 
bakning av bröd som gräddas över öp-
pen eld, väldsscoutlägret - bilder och 
berättelser, kämpalek i Uppsala. Det 
var hela Mälardalens SMU Scouter, 
som träffades för att gå på en ca 15 
km lång spårning med aktivitetsstatio-
ner. Vidare under hösten har vi klämt 
in knopar, knivvett, hantverk av olika 
material, sjukvård. Scouterna tillver-
kade vindskydd av pepparkaksdeg 
som vi sedan lottade ut på Lucia i kyr-
kan.

Föräldrar och ledare
Scouternas föräldrar och församlingen 
var speciellt inbjudna till en ceremoni 
kväll. Föräldrar och scouter bakade 
pizzor, gick ljusspår och var med på 
invigning av scouter. Det är viktigt att 
knyta föräldrakontakter och vi har 
några träffar varje år.
Jenny Pavilainen är ny scoutledare. 
Likaså har vår pastor och 
pastorskandidat Henrik Isaksson 
medverkat flera gånger. Sammanlagt 
har vi varit 7 scoutledare av och till.

Samarbeten
25 scouter är med i verksamheten. Vi 
samarbetar med Väsby och Bollstanäs 

scoutkår. På föreningsmässan gjorde vi 
gemensam sak och visade upp ”Scou-
ter i Väsby” Vi har gemensam webbsi-
da och deltar gemensamt i rekrytering 
av scouter.
På föreningsmässan stod vi utanför 
Centrum. Scouterna visade upp bygg-
nationer med slanor, informerade, vi-
sade filmer och vi i SMU Scout stod 
för tunnbrödsbaket. Det går alltid lika 
bra. Välbesökt! Vi bakade tunnbröd 
över öppen eld i ca 4 timmar. 
Vårterminen - smått och gott

Vi startade terminen för ledarna med 
planering. Scouterna startade upp 1 feb-
ruari då vi hade en lekkväll.
Samarbetslekar är viktiga för att bygga 
upp trygghet och respekt. Under vår-
terminens första halva repeterade vi 
knivvett. 
Vi började med täljprojekt. Scouterna 
spanade efter stjärnor under en mulen 
kväll. Scouterna har också fått vara de-
tektiver under en kväll för att lösa dec-
kargåtor. Hantverk återkom under 
våren. Britt-Inger Berggren kom en 
scout kväll och berättade om sina resor 
och upplevelser i Asien. Vi hade också 
en spårning på våren som brukligt. 
Den här gången var spårningen i 
skogen vid Norra berget.
Under våren bjöd vi också in föräldrar 
och församling till en kväll med scout. 
Tunnbrödsbak, mos och korv, fika och 
kakor. Vi hade en ceremonidel när 
scouter invigdes och fick scoutmärken 
så som knivmärke och yxa-såg märket.

Hajk och Valborg
I början på juni hade vi en hajk i kyr-
kan. Scouter och ledare gick en vand-
ring till Oxsunda sjön. Under 

Vad händer på scout?
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SMU Scout för barn från 7 år och uppåt
Anne-Cathrine Johansson 0733-102470
acatj3a@hotmail.com

Barnkör: Daniel Lundin 072-316 65 77

Konfirmation: Anordnas av församlingen för 
årskurs 8 och uppåt
Pastor Göran Bondesson 0735-269496

Svenska Missionskyrkans Ungdom (SMU) bedriver barn och ungdomsverksamhet i Missionskyr-
kan. Ring om du vill veta mer!  

ren för att vara med och pröva på 
under tider när allt flyter på.

Viktig kontakt
Scout är viktigt för scouterna, deras 
familjer, oss ledare och försam-
lingen. 
Därför är det också viktigt att vår 
verksamhet i församlingen finns 
med i era förböner.   
Scout och ledare genom Ankie Johansson

vandringen skulle scouterna lösa en 
del saker. Tyvärr regnade det sidledes 
den här dagen och det var kallt. 
På Valborg tände scouterna brasan en-
ligt traditon och tillsammans med UR 
sålde vi fika och korv under firandet.

Stödbehov
Det är kul att så många scouter 
kommer till oss och att gamla scouter 
återvänder. Ledarna jobbar hårt, det är 
kul med scout så därför fortsätter vi 
ledare. Men vi skulle behöva använda 
ledarjouren mera, förutom verksamhe-
ten (scoutträffar, hajker, läger) är det 
mycken planering, kontakter utåt och 
med föräldrar, materialvård och -in-
köp. Vi behöver få fler personer till 
ledarjouren och även bjuda in ledarjou-

Scouterna bjuder in scoutfamiljer 
och församlingen till

Cermoniekväll på Scout
Onsdagen 14 november klockan 

18:30-20:00
Träffa scouter, ledare, pröva på olika 

saker och ät något gott!
Välkomna!
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