
Hej alla Equmenia scouter och ledare i Svealand 

Här kommer en hälsning från oss i scoutstaget till er. Vi vet att flera av er kämpat under denna 
coronatid, men också att ni hittat och gjort olika lösningar för att kunna mötas. Nya sätt att 
möta scouting och learning by doing.  

 
Regionsläger Tro, Hopp och Hängmatta 2022   
Lägret är 5-9 juli 2022 på Skräddartorp.  
Det läger vi har för avsikt att genomföra är nämligen ett Equmenialäger och med det menar vi 
att formen för läger och upplägg är som utgångspunkt som ett vanligt scoutläger men de som 
är deltagare hoppas vi på är:  Scouter, de som har verksamhet inom Puls, Hälsa, tro och idrott, 
ev. Equmenia gaming, tonår, kreativa uttryck och vi vill även ge plats för en familjeby. Varje 
dag på lägret får representera en eller två av dessa “kategorier” som alla lägerdeltagare får 
smaka på. Visst låter det spännande! Vi kommer snart öppna för en föranmälan så vi kan få 
ett cirka-antal som är intresserade av att följa med. Nyfiken och vill veta mera häng;  
 

8 dec kl 19-20 kommer vi ha en digital informationskväll där alla är välkomna 
med och vill veta mer. https://us06web.zoom.us/j/83264428355 

 

Utbildningar 
Ska ut: Ska’ut är en grundutbildning där du i en patrull jobbar med både praktik och teori. I 
patrullen får du leva friluftsliv, gå på hajk, fundera kring livsfrågor, Bibeln och ledarskap. Du 
får också jobba med miljö- och internationella frågor och hantverk. Ska’ut ger dig spännande 
upplevelser och du gör många nya upptäckter. Ska ut riktar sig till scouter och ledare från 16 
år. Kanske finns det någon i din kår som vill ta chansen att gå utbildningen start grön del 
sommaren 2022. Mer information kommer.  
 
Ledarsamling för ledare i regionen och staget 
Staget har som mål att bjuda in till en digital ledarträff en gång per termin med olika teman 
och fokus. Syftet är att vi vill få ta del av era tankar hur regionen kan arbeta med scouting. 
Under dessa träffar ger vi också uppdateringar på det som är på gång i regionen och scouting 
nationellt. Datum för vårens träff kommer ut i januari. Håll utskick och Välkomna. Vi har valt 
att ha dessa träffar digitalt en timme via zoom pga. att vi är en stor region med stora avstånd.  
 
Värmlandstrampen 24 september 2022 
Boka redan nu in Värmlandstrampen ”Skogstrampen 2022” 24 september 2022 på Södra 
Viken i Sunne. 

https://us06web.zoom.us/j/83264428355


 
 
Svealandskampen 

När vi ser kartan på er som deltog på Svealandskampen ser vi en stor spridning geografiskt 

på närvarande kårer. Vilket var glädjande.  

 

Totalt deltog 359 Scouter i olika åldrar på Svealandskampen och på kartan kan ni se varifrån 

de tävlande kom ifrån. Alla tävlande kårer fanns på sin hemort med förutbestämda stationer 

som de bemannade själva. De kopplade upp sig på en sluten  Facebookgrupp och skickade in 

hälsningar som vi alla kunde få del av- så härligt att se alla inlägg ifrån hela regionen!  

Märken är beställda och de ska vara här vilken dag som helst enligt första information vid 

beställning. Så fort de kommit skickar vi ut dem till er. 

Resultat 

Rover/Vuxna 
1.Jas Gripen , Grums/Värmskog. 2. Skogsfôlket, Östervallksog ,3.The Winner takes it all, 
Skåre 

 
Utmanare 
1.Gôpa, Östervallskog , 2. Mormors lilla Guldklimp; Skåre 3. VFIVNM, Svanskog 
 

Äventyrare 
1.Ulven 2, Östervallkskog, 2. Grus, Grus, Malmköping  (Malmköpings resultat var ute i 
cyberrymden när resultatlistan presenterades på Facebookgruppen) 3. Eric och Äventyrarna, 
Eskilstuna 



 
 

Upptäckare 
1.Alla Tillsammans, Möklinta , 2. Gripen, Grums/Värmskog , 3. Isbjörnen, Arvika 
 
Spårare 
1.Snabbpatrullen, Karlskoga, 2. Betel, Örebro , 3. Järvarna, Hjortensberg 

Alla deltagare bra kämpat och tack för att just ni deltog.  

Vilka är vi i scoutstaget? 

Lotta Wignell Årjäng, lotta.wignell69@gmail.com 

Frida Sandberg Eskilstuna, wildscout@live.se 

Magdalena Dammström, magdalena.dammstrom@gmail.com 

Emil Fröjdhammar, frojdhammar_emil@hotmail.com 

Hör gärna av er till någon i staget om era idéer och tankar runt scouting i vår 

region.  

Önskar er en trevlig advent! 

 

 

 


