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Välkommen till Scouterna! 

 
Redo för roliga äventyr? Sugen på att träffa nya kompisar? Vill du lära dig mer om 

naturen? Då har du kommit rätt, välkommen till Scouterna och Ärentuna scoutkår! 

 

Ärentuna scoutkår hälsar dig välkommen som medlem. Kåren bildades 1960 och tillhör 

riksorganisationen Scouterna. 

Medlemsavgiften är 500 kr/termin och 400 kr/termin för varje syskon. För Bäverscout och 

medföljande vuxen (som också blir medlem) är terminsavgiften 200 kr. I medlemsavgiften 

ingår terminsavgiften till kåren, medlemsförsäkring, avgift till Upplandsslättens scoutdistrikt 

och till Scouterna. Faktura på medlemsavgiften skickas till medlemmarna direkt från 

Scouterna. 

 

Som scout gör man många olika saker, allt från att lära sig att vara en bra kompis till att göra 

upp eld. I Scouterna är man ute i naturen och vandrar, paddlar kanot, åker skidor eller 

skridskor. Man åker på hajk och sover i skogen, kanske i ett vindskydd som man byggt med 

sina kompisar. I Scouterna lär man sig också om andra länder, vad man kan göra för att 

förbättra miljön och hur man kan hjälpa till om det händer en olycka. På somrarna åker 

scouter ofta på läger. Där bor man i tält i ungefär en vecka och träffar scouter från andra 

ställen. De största scoutlägren har fler än 20 000 deltagare! Tillsammans bygger man kök, 

matbord och allt annat man kan behöva. Man har dessutom aktiviteter varje dag där man 

sjunger, sportar, pysslar och leker. 

 

Även om du lär dig många nya saker i Scouterna har du inga lektioner och inga lärare. Du lär 

dig genom att pröva själv! Men det finns förstås vuxna ledare som hjälper och stöttar. Som 

scout är man med i en patrull. En patrull är en liten grupp med scouter. I patrullen samarbetar 

man för att klara av utmaningar. Tillsammans i patrullen klurar scouterna ut lösningar på 

problem men bestämmer också nya roliga saker att göra. 

 

Sedan maj 2007 har Scouterna en gemensam scoutdräkt. Det viktigaste med den är att den ska 

kännas gemensam och välkomnande. Välkomnande innebär att man utifrån vem man är som 

individ ska få bära det plagg man känner sig mest bekväm i. Därför består scoutdräkten av en 

kollektion med olika plagg, t-shirt med lång och kort ärm, pikétröja och skjorta. 

Du beställer din scoutdräkt på www.scoutvaror.se. 

 

Med detta brev följer medlemsansökan och försäkringsbestämmelser. 

Ansökningsblanketten lämnas så snart som möjligt efter första mötet till din scoutledare. 

 

 

Än en gång välkommen till Ärentuna scoutkår! 

Ledarna 

 

  

 

 

http://www.scoutvaror.se/

