
                       

               Upptäckar/Äventyrsscout program                 
Lord Baden-Powell                                    Scouterna 

Tema ”Märke”, Scoutprogram Hösten-2019 
September      
3  Uppstart 
7  Bergets Dag, från 10.00, kom och hjälp till en stund 
10 Märke 1 ”Brinna”, 1/3 
17 Märke 1 ”Brinna”, 2/3,  
24 Spårning* 
 
Oktober 
1  Märke 1 ”Brinna”, 3/3  
8  Bibelns budskap, familjepastor Eva Joelsson för Uppt.scout/ Ävent.scout Utemat* 
13 Scoutgudstjänst, 10.00, samling 09.30 
15 Märke 2 ”Skapa”, 1/3 
22 Bibelns budskap, familjepastor Eva Joelsson för Ävent.scout/ Uppt.scout Utemat*  
29 Höstlov 
 
November 
5  Märke 2 ”Skapa”, 2/3 
12 Märke 2 ”Skapa”, 3/3 
19 Inför Julmarknaden  
26 Inför Julmarknaden 
  
December 
3  Inför Julmarknaden 
10 Lussefest/terminsavslutning i scout   
 
* Kvällar då vi är ute, så välj kläder efter väder!! 
                 
Vi samlas på tisdagar kl 18-19.30 (ibland till ca. 20.00) vid Tabergs 
Missionskyrka.  
Har du några frågor är du välkommen att höra av dig till  
Maria Karlstedt 0736 80 95 51 eller Gunnar Andersson 0702 91 70 48                        
Under www.tabergsmissionskyrka.se skall också programmet komma in. 
 
OBS, se baksidan     
 
 

Välkomna till en ny termin! /scoutledarna 

”Scoutanhöriga” o alla andra välkomna 
till gudstjänst  kl. 10.00 kyrkfika efteråt  
 

Föräldrarutbildning, se baksidan 
 



 
                              
Scoutkläder 
Vi ser gärna att scouterna har en scout t-shirt/scoutskjorta och sin halsduk på sig på tisdagarna. 
Halsduken får alla de när de invigs. Vi rekommenderar t-shirt till spårarscouter (åk1-3) och 
scoutskjorta till Upptäckar/Äventyrsscouterna (från åk 4). Om man vill kolla hur de ser ut och 

                            
kanske prova någon storlek så har vi både några t-shirts och skjortor. Vi hjälper förstås gärna till  
så långt vi kan. 
Alla kläder köper du enklast själv direkt på Scouterna.se och välj där scoutshopen.  
 
Märkesplaceringar: 
På fliken nedan hittar du allt om Märken. I texten finns länkar och 
hänvisningar till där man kan läsa mer om märken och dess placering. 
 
https://equmenia.se/utveckla-scout/stod/scoutdrakt/ 
 
 
 
 
 
 
Föräldrautbildning Har du barn i åldrarna 6 – 12år? Då angår detta dig!! 
(från senaste Missionsbladet) 
 

Gå föräldrautbildning i höst, ”Kramar och ramar” 
Har du barn i åldrarna 6-12 år? Längtar du efter forum att samtala om föräldraskap, dela erfarenheter och 
höra hur andra löser olika situationer. 
Nu i höst erbjuds i missionskyrkan en gratisserie föreläsningar med Lotta Wendel,  
kurator Jönköpings kommun. 
Första tillfället: Att vägleda mitt barn till god självkänsla? HUR gör jag? 
Tisdag 17 september 18.00-19.30. Innehåll: Att vara älskad är det samma sak som att förstå att man är 
älskad? Att vara följsam är det samma sak som att barnet alltid ska få som hon vill? Att Skapa allians med 
sitt barn. Har jag o mitt barn samma kärleksspråk? 
Andra tillfället: Att spela på samma planhalva? ”Laganda i familjen” HUR gör jag?  
Tisdag 24 september 18.00-19.30. Innehåll: Hur vägleder jag mitt barn att räta ut frågetecken till 
utropstecken? Skapa förutsättningar för att mitt barn skall kunna lyssna samspela och att förstå innebörd i 
ord, situationer och känslor. 
Tredje tillfället: ”Växa inte lyda” Positiv gränssättning. HUR gör jag? 
Tisdag 1 oktober 18.00-19.30 

Anmälan krävs till Lotta Wendel tel 070-652 58 88.              


