
Isa 9 år, spårare i en av Equmenias scoutkårer 
Varför ska man bli scout? 
För att lära sig mer om naturen, för att 
det är roligt och man lär sig tälja med 
en kniv. 
Vad gör man på scouterna? 
Man leker, pratar om eld och man åker 
på hajk. 
Vad är en hajk?
Man sover över en dag i skogen och tän-
der en eld på kvällen och har lite my-
sigt. 

Annette, mamma till Isa
Varför vill du att ditt barn ska vara 
med i scouterna?
För att hon ska få lära sig om och vara 
ute i naturen. Scouternas patrullidé 
ger laganda och kamratskap. Hon lär 
sig att ta ansvar för sig själv och andra 
och fostras i självständighet. Man blir 
en del av något större;  den världsvida 
scoutrörelsen. 

Jan, scoutledare i en Equmeniaförening
Varför är du scoutledare?
Det är kul! Barn är roliga och spontana. 
Att få lära barn att vara ute och upp-
skatta naturen samt få dem att inse att 
det inte är farligt att vara där.
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Equmenia vill vara en plats där barn 
och unga får växa tillsammans med 
varandra och Jesus. En del av vårt 
arbete är scoutarbetet. 

Equmenias scoutverksamhet har ca 
10 000 medlemmar mellan 8 – 25 
år. Equmeniascout är medlemmar 
i Scouterna i Sverige och präglas av 
värderingar som scoutrörelsen står för: 
Vi är schyssta kompisar - Vi har ingen 
avbytarbänk - Vi arbetar efter scoutme-
toden.

Vår scoutverksamhet är knuten 
till lokala kristna församlingar och 
våra scoutlokaler är oftast i kyrkor. 
I Equmenia bedrivs scoutarbetet på 
kristen grund. Vi pratar om frågor som 
har att göra med tro och hur det är 
att leva. Ibland medverkar vi i scout-
gudstjänster. Hos oss får alla vara med, 
oavsett vad man tror eller vem man är. 

Gemenskap, växande och lärjunga-
skap; Det är grunden för oss. 

Välkommen till 
Equmeniascout!Scouternas verksamhet genomförs 

oftast i de lokala föreningarna - scout-
kårerna. Barnen och ungdomarna är 
indelade i olika åldersgrupper, som 
vanligtvis träffas regelbundet under 
terminen. På samlingarna gör man allt 
från att lära sig om överlevnad i natu-
ren till att diskutera jämställdhetsfrå-
gor eller göra insatser i samhället. 

Alla aktiviteter som genomförs syftar 
till att scouterna ska utvecklas som 
individer och grupp. Scoutledarnas roll 
är att stötta, lyssna och vara en vuxen 
i patrullen. 

Mejladress:

Scouterna gör barn och 
unga redo för livet!


