Nyhetsbrev
Det digitala föräldramötet våren 2020
På grund av rådande situa on i samhället och restrik oner om sammankomster över 50 personer
så gör vi istället e digitalt föräldramöte genom de a nyhetsbrev. Tanken med informa onen är
a dels delge en del informa on som kommit sedan innan, men även för a ge uppdateringar om
vad som händer inom scout i vår kår, na onellt och interna onellt. Det vi all d välkomnar är
frågor från er föräldrar när sådana ﬁnns. Tveka inte a hör av er om det är något i de a brev som
ni har följdfrågor om eller andra frågor om vår verksamhet.

Vad är Equmenia Scout?
Vi som Equmenia Scout ingår och är medlemmar i det stora förbundet Scouterna. Det ger oss
möjlighet a delta på alla läger, utbildningar och arrangemang som anordnas i Sverige och av
hela World Organisa on of the Scout Movement (WOSM). Det är en hä ig känsla a vår lilla kår
ingår i en global ungdomsrörelser med cirka 55 miljoner medlemmar.
Det som är speciﬁkt för just svenska Equmenia scouter är a vi är en del av Equmenias
ungdomsförbund som är en av Sveriges största barn- och ungdomsorganisa oner. Equmenia
driver scoutverksamhet på kristen grund och all kristen ak vitet är självklart frivillig. För oss är
det vik gt a alla scouter och ledare respekterar varandra oavse vad vi tror, om vi tror eller inte
tror eller inte vet vad vi tror. Vi har inget bekännelsekrav varken för deltagare eller ledare, men
många av våra scoutledare säger om sig själv a de är kristna. A vi driver scou ng på kristen
grund kan bland annat ge sig u ryck i a vi har scoutandakter, samtalar om liv och tro, ber
scoutens bön och medverkar i scoutgudstjänster. Scou ng inom Equmenia utgör en stor del av
equmenias ak viteter, men inom equmenia arrangeras allt från kör, idro ll ungdomsläger.
Vill du läsa mer om equmenia på en na onell nivå kan du läsa om det här: h ps://equmenia.se/

Hur ser en vanlig scoutkväll ut?
Vi samlas i våra patruller och berä ar för scouterna om kvällens ak vitet och dsschema. Vi går
e varv hur alla scouter mår och om någon vill berä a om något särskilt roligt som hänt. Vi
genomför sedan ak viteten vi planerat och avslutar kvällen med en andakt.
Alla kvällar ser olika ut och upplägget kan variera något från kväll ll kväll. Men vi försöker varje
kväll hålla samma struktur så både scouterna och vi ledare har en bra grundplanering. Spårarna
har scouter kl. 18:30 - 19:30 och upptäckare samt äventyrare har scouter mellan 18:30 - 20:00.

Att vara ledare i Equmenia Vidablick
Vi är e blandat ledarteam med olika erfarenheter, i olika åldrar och med olika gåvor som är
ledare helt ideellt. En gång per termin anordnar Equmenia Vidablicks styrelse en ledarutbildning
för a vi hela den ska utvecklas som ledare och lära oss nya saker. Utbildningar som vi gå
senaste åren är Trygga Möten, Alla barn är lika olika och Ledarskap för barn/unga. För nya ledare
är det obligatoriskt a gå en digital version av utbildningen Trygga Möten innan man får vara
ak v ledare på scout kvällar och hajker/läger. Även personer som ibland är llfälliga ledare,
exempelvis personer som inte är med på kvällarna men deltar på hajker/läger, ska också gå
utbildningen Trygga möten. Alla ledare ska också redovisa utdrag från belastningsregistret innan
en ledare får vara ak v inom verksamheten.
Många av oss ledare har varit scouter sedan dig ålder och har e starkt brinnande hjärta för
scou ng. Vi strävar mot a varje scout ska bemötas med värme i en trygg miljö där man är
accepterad för den man är. A scouterna får vare en plats för a växa både kunskapsmässigt
inom frilu sliv och som människa.
I vår förening ﬁnns inga anställda utan allt sker på grund av ak va och intresserade människors
engagemang.
Du som föräldrer är välkommen att vara med som scoutledare eller hjälpa till med
punktinsatser under em scoutkväll, hajker eller läger.

Läger och hajker:
Tyvärr måste vi meddela att både Budkavlekampen som skulle arrangeras den 3 maj här i
Norrköping och scoutlägret som var planerat 27 juni - 2 juli har ställts in på grund av
restriktionerna och osäkerheten kring Covid-19. Vi undersöker möjligheterna a hålla någon
form av miniläger för oss i kåren eller kanske med en annan kår. Allt beror på hur situa onen
kring Covid-19 utvecklar sig. Vi kommer uppdatera er föräldrar så fort vi fa ar några beslut.
Läger och hajker är för många scouter årets höjdpunkt. Det blir en d a helt zona ut omvärlden
och hamna i den där härliga “lägerpuppan”. En plats där varken skola eller vardag ﬁnns utan varje
dag är fylld med nya upplevelser, svalkande dopp i en sjö, växande utmaningar och utvecklande
samtal kring kvällens lägereld. För oss ledare är läger också en höjdpunkt, en d då vi också får
släppa livets bekymmer och helt leva och andas det vi brinner för - Scou ng.
Du som förälder kan också delta som stöd vid läger genom a bidra på olika sä . E läger kräver
o a mycket förberedelser och även e erplock och disk. Om du är intresserad av a hjälpa llär
det mycket välkommet.

Utrustning
Scou ng är en rela vt billig ak vitet då många av våra möten hålls utomhus året om. Därför är
varma och torra kläder centralt, men det är inte nödvändigt a köpa ny . Finns behovet av nya
kläder rekommenderar vi second hand. Räkna med a kläderna blir smutsiga. Varma skor och
stövlar hör också ll basutrustningen. När man vi åker på hajk och läger behöver man även ha
med sig liggunderlag, sovsäck, ryggsäck och ﬁcklampa.
Satsa även här på a låna eller köpa begagnad utrustning, eller önska sig ll jul eller födelsedag.
Scoutskjorta och halsduk är något av det som tydligast gör a man ser ut som en scout. En
scoutskjorta kan man ärva, an ngen i familjen eller från äldre scouter i kåren. Den kan också
köpas via scoutshop.se. Där ﬁnns även t-shirts och mycket annat. Pris för scoutskjortan ligger på
ca 289 kr (barn) – 379 kr (vuxen). När man som invigs ll scout hos oss i Equmenia Vidablick får
man Equmenia Scouts ﬁna halsduk.
Fritidsbanken
Fri dsbanken är som e bibliotek fast med sport- och fri dsprylar. Här kan man låna utrustning
gra s för en ak v fri d, som t.ex. skidor, skridskor, inlines, ﬂytvästar, snowboards och mycket mer.
Utlånings den är 14 dagar. Alla kan låna och allt är gra s! De a hi ar du genom a klicka här

Corona Covid-19
Som både regering, skola, myndigheter och andra föreningar just nu gör vill även vi i Equmenia
Vidablick informera om hur vi anpassar verksamheten e er a vi har en samhällelig
smi spridning av Covid - 19. Åtgärder vi gjort är följande:
● Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommenda oner.
● Alla scouter och ledare som känner symptom ska all d stanna hemma. Den som kommer
ll scouterna ändå med symptom kommer a behöva vända hem igen.
● Alla ledare och scouter ska tvä a händerna när en kommer ll och innan en går från
scouterna.
● Vi kommer vara utomhus resterande scout kvällar av terminen. Så varje gång är det kläder
e er väder som gäller.
● Vi bevakar även rekommenda oner som uppdateras från Equmenia på en na onell nivå.
● Vi ledare gör en check inför varje scoutkväll om de planerade ak viteterna går a
genomföra som tänkt. Om inte så tänker vi om u från e Corona perspek v. Men om vi
har så pass ledarbrist så vi inte kan genomföra scouterna kan vi behöva ställa in vissa
kvällar.
Vi tycker a det är vik gt a scouterna får vara en del av barnens och vår fri d, ännu mer i dessa
der. Informa on kan dock komma med kort varsel, så håll dig uppdaterad genom
SMS-grupperna. OBS! Om du inte är med i den, hör av dig så ﬁxar vi ll det. För a få vara med

måste du ha minst en ak v scout i familjen. Om du är med i en SMS-grupp men inte längre vill
vara det så skickar du bara meddelandet “/stopp” i den aktuella gruppen.

På gång inom scouting, ledarutbildning, information mm
Som vi skrev digare i texten är scou ng en global ungdomsrörelse med cirka 55 miljoner
medlemmar. Det innebär också a det händer mycket inom scou ng även interna onellt. När
man börjar bli lite äldre, o ast 14 år och uppåt, så ﬁnns det evenemang och läger man kan delta
på. Dessa interna onella arrangemang är väldigt personligt utvecklande och ger minnen för livet.
Det rekommenderas varmt av alla oss a ta en
extra på om just di barn har e intresse för
scou ng som kan vara livet ut. Vi vill berä a om det nu då större arrangemang kräver längre
planering, ekonomiska resursers och andra förberedelser. Nedan ser du några av de arrangemang
som vi vill psa om.
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Panorama i Sverige
20-22 november Demokra jamboree i Sverige
Juli World Scout Moot på Irland
31 juli - 7 augus Jamboree (Scouternas na onella läger) i Sverige
Equmenia Öst regionscoutläger
World Scout Jamboree i Sydkorea

Läs ännu mer om evenemang och läger via kommande evenemang på Equmenias hemsida.Vill du
läsa mer om scou ng i vår värld? Se World Scou ng.
Vi vill även slå e slag för Equmenia Scouts ledarutbildning Ska'ut som vänder sig ll scouter
ledare från 16 år. Vi uppmuntrar intresserade scouter a utveckla sig ll ledare.
Vi har även vår egna hemsida www.vidascouter.se där ni kan ta del av y erligare informa on som
t ex terminsprogram. Vi försöker hålla vår hemsida så uppdaterad som möjligt.
Om ni vill ni köpa prisvärda funk onskläder via Ullmax och sam digt stö a vår förening är det
bara a fråga någon av ledarna, skicka e mail ll Magnus Sjögren ullmax@vidascouter.se
eller göra beställningen direkt i Ullmaxs webbshop.

Medlemskap och kåravgift
Alla som deltar i programak viteter eller åker på läger och hajker måste vara medlemmar i
Equmenia Vidablick. Equmenia Vidablick är ungdomsföreningen i Vidablickskyrkan.
Medlemskap innefa ar bland annat försäkring om något skulle hända scouterna. Kåravgi en är
300 kr per person och kalenderår eller om ﬂer familjemedlemmar är med i Equmenia, 650 kr per

familj. Avgi en betalas in ll vårt PG 791558-0 (Equmenia Vidablick) eller via Swish ll 123 628
8633. Märk betalningen med di barns namn och personnummer.
Har du frågor om det du läst eller andra funderingar sedan innan? Tveka inte a hör av dig ll
någon av oss ledare.
Var redo!
/ Ledarna Equmenia Vidablick

