
                       
TMU – scout 65 år, 1957-2022 

 

                            Upptäckar/Äventyrsscout program 

      Baden-Powell (<< se baksidan >>)    Tema ”Learning By Doing”, Hösten-2022  
                                                                             Scouterna 
Augusti             
30 Uppstart 
 
September 
3  Bergets Dag, Kom till vårt stora tält, hjälp till eller kolla bara.  
6  Mat vid gruvan 
13 Kniv, yxa och såg, vi tränar på våra viktiga verktyg 
20 Bygga hinderbana, vi tränar på surrningar 
25 Tillsammansgudstjänst  
27 Vi spånar idéer och förbereder inför nästa gång  
 
Oktober 
4  Invigningar och lägereko 
11 Vi träffar Ulrika Johansson, vår nya pastor 
18 Vi tränar och förbereder inför söndagens gudstjänst  
23 Tillsammansgudstjänst, scout ansvarar. Vi firar också TMU scout 65år!! 
25 Sjukvård med Maria  
 
November 
1  Höstlov  
8  Reflexspårning, ta med ficklampa. Vi träffas och slutar vid TSK parkering. 
15 Inför Julmarknaden 
22 Inför Julmarknaden 
29 Inför Julmarknaden 
 
December 
3  Julmarknad 
6  Lussefest/terminsavslutning i scout 
 
Vi avser att vara ute i möjligaste mån, så kläder efter väder. Använd gärna reflexväst så vi 
alltid syns, både till och från scout och då vi ibland går iväg från kyrkan.     
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  
Daniel Jannesson 0702 26 19 41 eller Johannes Ekstener Fält 0738 40 74 24.                        
 
Under www.tabergsmissionskyrka.se skall också programmet komma in. 
                                                            Välkomna till en ny termin! /scoutledarna 

  OBS, se baksidan  

”Scoutanhöriga
” o alla andra; 
Kom och möt 
upp 
tillsammans 
med scouterna! 
 

”Scoutanhöriga” o alla andra 
varmt välkomna till scoutkvällen. 
 

”Scoutanhöriga” o alla andra 
varmt välkomna till gudstjänsten. 
 



     
  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). Vi har både några  
t-shirts och skjortor, kanske någon vill kolla hur de ser ut eller prova någon storlek. 
 

                            
 
Vi hjälper förstås gärna till så långt vi kan. Prata med din ledare! 
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/scout/scoutdrakt/ 
 
 
                                                                                      Upptäckarscout Äventyrarscout 
    
 
 // Mer om Robert Baden Powell.                 
Han brukar kallas scoutrörelsens grundare. 1907 ordnade han det allra första scoutlägret för en 
grupp engelska pojkar.  Då var han en mycket framgångsrik brittisk militär och allt som hade med 
spaning att göra var hans specialitet. I detta arbete hade han stor nytta av sina kunskaper om att 
klara sig själv, kunna knopar, använda surrningar vid olika byggen, kunna klara av sjukvård med 
enkla medel, ordna enkel matlagning över öppen eld, rita kartor, tyda både djur- och människors 
spår osv. Afghanistan, Sydafrika, Rhodesia, Indien, Malta är länder han var aktiv i som militär. 
Inte långt efter det första scoutlägret slutade han som militär men all kunskap och de 
erfarenheter han hade kom att utgöra själva grunden i den nybilda scoutrörelsen.  
Vårt tema för hösten är ”Learning by Doing”, ”lära genom att testa/göra själv” och det var precis 
så som Baden-Powell menade att scouting skulle fungera. Från starten 1907 till i år, 2022 blir det 
alltså 115 år som scouting funnits och idag finns det ca. 60 milj. scouter i över 200 av världens 
länder (i Sverige över 76000 scouter). Vår scoutkår, TMU scout bildades 1957 så i år firar vi att 
kåren är 65 år! 
Vill någon läsa mer om Robert Baden-Powell så kopiera gärna in denna länk. 
http://scouthistoria.se/scouthistoria/ennyrorelsefods.htm 
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