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Välkommen till Knivsta Scoutkår   ”knivsta.scout.se” 
Scouting handlar i grund och botten om att vara en schysst kompis, det är något som alla scouter försöker leva 
upp till. Till vår hjälp har vi våra värderingar, som grundar sig i scoutlagen och vårt valspråk ”Var redo” och 
lösen ”Alltid redo”. 
 
I Scouterna kan du hitta på nästan vad som helst, från att leka nya lekar och bygga kojor i skogen som man kan 
sova i, till att pyssla och laga mat. 
Du lär dig något nytt nästan varje dag i Scouterna, det är alltid roliga saker men ibland är de också väldigt bra 
att kunna. Som att tälja med kniv eller lägga bandage på någon som gjort sig illa. Medan vi gör det samarbetar 
vi alltid i patruller, små grupper där alla är med och bestämmer. Det är smart, för tillsammans kan man alltid 
hjälpas åt att hitta på ännu roligare saker. 

Du som förälder behövs 
Vår verksamhet byggs till stor del av engagerade föräldrar, därför behövs du. Känner du att du kan vara med 
och hjälpa till på någon avdelningskväll, prata med ledaren. Självklart är du välkommen att bli ledare hos oss, 
tveka inte att prata med någon annan ledare eller någon i styrelsen. Sen behöver vi er hjälp att hålla vår 
scoutstuga fin. Håll utkik på er mail om när vi behöver unik hjälp någon kväll eller helg. Denna insats gör att vi 
kan hålla låga medlemsavgifter. 

Utrustning 
Det behövs ingen speciell utrustning. Men tänk på att alltid klä dig efter utelek och att kläderna kan lukta rök 
när du kommit hem. 
Till läger och övernattningar kan man dessutom få hjälp att låna den utrustning som behövs från oss i kåren, 
prata med din ledare. Scoutkläder finns i flera olika varianter och modeller (T-shirt, skjorta etc.) och kan 
beställas från oss i kåren. Kontakta Karin Stenborg på karin.stenborg@yahoo.com så hjälper hon dig.  

Försäkring 
Alla scouter är försäkrade under verksamheten och försäkringen ingår i medlemskapet.  

Läger och hajk 
I Scouterna får man ofta chans att åka på spännande äventyr eller kanske bara övernatta en natt utomhus. 
Varje sommar anordnar vår kår ett läger då vi åker iväg i gemensam buss till en annan del av landet. Lägret är 
olika långt beroende på vilken avdelning du tillhör. När du är äventyrare och större så finns det möjlighet att 
träffa scoutkompisar från andra länder på ett läger eller på en världsscoutjamboree. 

Scouternas högtider 
Scouterna har scouthögtider som vi firar lite extra under året. Dessa är World Thinking Day 22/2, Sankt 
Georgsdagen 23/4 och Scouternas fredsdag 21/9 (100% Scout). 

Trygga Möten 
Alla ledare i Scouterna är utbildade i Trygga Möten. Utbildningen är obligatorisk eftersom vår vision är att 
erbjuda en scoutverksamhet där alla barn ska känna sig säkra och trygga. Läs mer om trygga möten på vår 
hemsida ”knivsta.scout.se”   

Aktuell styrelse 

Ordförande, Ingela Marklund 070-738 36 35 (scoutordforande.knivsta@gamil.com) 

Vice Ordförande, Håkan Rehn 070-142 24 32 
Scouterna är en religiöst och partipolitiskt obunden organisation.  

 

Än en gång varmt välkommen till vårt gäng. 

 

Ingela Marklund 
Kårordförande Knivsta Scoutkår 


