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Spårarscout

på gården. Vid påsk fick vi uppleva ett drama som
äventyrarna spelade upp. Det var mycket fängslande
om Jesu korsfästelse och uppståndelse.

Spårarscouterna har under året haft
flera scouter än tidigare år. Under hösten var det omkring 20 scouter och
vårterminen 30 scouter. Vi har varit sju
ledare.
Vi har haft nio samlingar under höstterminen och tolv
samlingar under vårterminen. Det blev färre samlingar
med anledning av covidläget, som gjorde att vi hade
svårt att samlas inomhus. Kvällarna blev mörkare
och vi valde att göra ett uppehåll under den mörkaste
perioden av året.
Några programpunkter som vi haft under hösten:
kanotpaddling, lingonplockning och koka sylt över
öppen eld, reflexsspårning och grilla pinnbröd är
ständiga populära programpunkter. Vi hade en vandringsdag tillsammans med alla equmeniascouter den
10 oktober. Dagen avslutades med en invigning av
nya spårarscouter och märkesutdelning till övriga
scouter. Det kom många scoutföräldrar på avslutningen. Årets julmarknad blev tyvärr inställd med
anledning av corona.

Corona satte avtryck i vårt arbete genom att vi har
haft våra scoutkvällar utomhus. Det har fungerat bra.
Vi träffades på trappan till kyrkan och gick sedan
oftast till Missionsparken. Många föräldrar var tacksamma för att vi inte stängde ner vår verksamhet.
Lägret som vi planerade blev en spårning som var
mycket lyckad. En heldagsvandring som slutade i
Taglarp. Det var en digital spårning som gjordes tillsammans med flera kårer, och vi hade en stor avslutning som var livesänd. Spårarna avslutade terminen
med att avtacka fyra av de äldsta scouterna som fick
varsin kniv.
Vi börjar varje måndagskvällen med en samling. Vi
sjunger, och går igenom vad som ska hända under
kvällen. Vi samlar också in pengar till Erikshjälpen.
Efter samlingen träffas vi i patrullerna och genomför vår aktivitet som alltid varit ute. Andakterna har
under höstterminen handlat om olika berättelser från
vardagslivet och på vårterminen har vi följt patrull
Svampen som gick igenom scoutlagen.

Vårterminen 2021 startades upp i mars, då vi hade
korvgrillning. Vi lärde oss olika knopar, gjorde påskpyssel, hade spårning och till sist avslutade vi med
en utflykt med traktor till Svante i Taglarp. Då fick vi
titta på kossorna och springa runt och se maskinerna

Vår målsättning är att varje barn ska bli sett och att
kvällarna ska innehålla ett meningsfullt och lärande
program. Vi önskar att kunna berätta om vår tro på
Jesus till våra scouter och deras föräldrar.
Spårarscoutledarna genom Maria Ottosson

Spårarscout avslutade vårterminen
2021 med att göra en utflykt till Svante i
Taglarp.

Att laga mat ute har varit en återkommande aktivitet för alla scoutgrupper.
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Upptäckarscout

Höstens traditionella kårhajk gjordes om till en spårning
runt Hjortsjön med lunch och scoutinvigning vid
Bäckalyckan.

Upptäckarscout har sedan hösten 2020
kört på 100 procent utekvällar, något vi
i stort sett hållit i fram till nu.
När vårterminen började låg restriktionerna kvar och
Kvällarna startar alltid ute vid ”eldringen” och inleds
med en kort andakt och info om kvällen. Detta gör
att kvällarna alltid börjar på samma sätt och vi kan
avsluta kvällarna lite mer flexibelt där ett gemensamt
”alltid redo” är den enda hållpunkten.

vi fortsatte med våra digitala möten fram tills veckan
efter sportlovet. Resten av våren träffades vi, men på
olika platser utomhus, och hade ett mer traditionellt
program. Med hjälp av appen What three words ledde
vi scouterna till olika platser beroende på vilken
aktivitet som vi planerat.

Hösten 2020 lagade vi mat ute, lekte catch the flag,
eldade en hel del och övade på chiffer. Våra kvällar med
bibeltema kallade vi under denna höst för B2000 och
innehöll bland annat väldigt bra spårningskvällar.
Under hösten hade vi cirka 20 upptäckarscouter.

Våren avslutades med en heldagsspårning tillsammans
med de kårer som vi planerat att ha läger med redan
året innan. Varje kår genomförde “samma” spårning
på var sin plats och avslutade med ett gemensamt
digitalt lägerbål.

Vårterminen blev annorlunda på flera sätt. Dels för
att den drog i gång lite senare än vanligt, dels för att
vi blev färre ledare och därmed fick dela upp och
välkomna halva upptäckargänget per vecka. Vi körde
samma program två måndagar i rad och även om
scoutgruppen minskade till runt 10–12 upptäckarscouter var det en trogen och go skara som kom
under våren.

Ett av vårens mer utmanade projekt gick under namnet
Sverige 2.0 vilket hade som syfte att scouterna skulle
påverka samhället på något sätt.

Temat för våren var scoutlagen. Vi lärde oss till
exempel. under en spårning att en scout söker sin tro
och respekterar andras. Vi diskuterade hur en scout
kan vara ärlig och pålitlig när vi lekte maffia runt en
eld i mörkret. Vi mötte svårigheter med gott humör
när vi letade geocacher i centrala Vaggeryd. Vi övade
hänsyn och samarbete i kanot under två fantastiska
vårkvällar och vi lärde känna naturen under vårt
barkbåtsbygge i Missionsparken.
Upptäckarscoutledarna genom Sara Yngve

Äventyrarscout

Patrullen Björkkotten har under året
bestått av sju scouter och två ledare
som träffats på måndagkvällarna.
Pandemin innebar att hösten 2020 inte blev riktigt
som vanligt. I stället för våra vanliga möte i patrullrummet sågs vi digitalt via Zoom varje måndag. Vi
provade till exempel att spela spel tillsammans, vi
hade poängjakt där scouterna fick lösa olika uppdrag
och vi hade knopkväll. Även äventyrarna planerade
digitala aktiviteter åt varandra.

Äventyrarscoutledarna genom Jesper Jakobson

En scout söker sin
tro och respekterar
andras.
Scoutlagen, första punkten

Utmanarscout

Hösten-20 började med Panorama. Det
var en nationell hajk med aktiviteter för
Utmanare och Roverscouter som hölls
på Åsengården utanför Alingsås.
Resterande av planerade aktiviteter
sköts upp till våren-21.
Vi började -21 med en digital spårning. Alla satt på
sitt håll för och samarbetade med digitala verktyg.
Det var ett bingo med uppgifter som skulle lösas och
en del olika chiffer.
När det blev varmare så har vi gjort två märkestagningar. Jonatan Svensk anslöt som ledare.
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Första lördagen blev det paddling i Nissan. Vi ville
hitta en sträckning där det blev lite mer utmaning
och mer forsande vatten. Vi hittade det i Nissan. Det
blev en lång paddling med fint väder.
Vi uppfyllde förväntningar till: intressemärke Paddling.
Sista tillfället för terminen blev det klättring/repellering vid Brunnstorp i Huskvarna. För att uppnå
förväntningar till: intressemärke Klättring så blev det
en teoretisk introduktion.
Alla som ville fick klättra eller repellera med toppsäkring. De som ville prova säkra fick också göra
det.
Under detta år så har alla haft med sig sin egen mat
för att minska smittspridning. Nu till kommande
år så planerar vi för lite gemensam matlagning och
övernattning.

”julspel” i form av foton och barnens egna bilder
som hade skickats in i förväg och som sedan fick
illustrera berättelsen om ”Den natten när Jesus föddes”. Festen avslutades med dans kring granen och
tomten levererade påsar till barnens hemadresser.
Inför vårterminen 2021 tog vi beslutet att spela in
Barnrutan som en egen fristående aktivitet. Barnrutan publicerades klockan 9.00 varje söndag under
sammanlagt 19 söndagar. Vi utgick från Barnets
kyrkoår och som inspirationskälla användes Linda
Alexanderssons bok. Antalet visningar av de inspelade
avsnitten uppgick till 682, vilket innebar i snitt 36
visningar varje söndag. Utöver barnrutorna hölls
också en familjegudstjänst den 25 april. Ansvariga
för Barnrutorna var Anna-Stina, Emma, Hanna, Mia,
Gunnar, ”Svea” och ”Greta”. Vi hade också god
hjälp av våra hjälpledare Evelina, Klara och Sigrid.
Stort tack till er alla för ert fantastiska engagemang!

Så äntligen fick vi träffas ”på riktigt” den 20 juni för
avslutning på Skomakarbygget! Efter en kortare inUtmanarscoutledarna genom Andreas Möllås Sjödén ledning fick deltagarna sprida ut sig och gå runt i ett
stationssystem med aktiviteter som anknöt till vårens
texter i Barnets kyrkoår. Det var sång, bön, samarbetsövning, pantomimer, rebus, ordfläta, pyssel,
fårjakt med mera. Pastor Signe höll avslutningsvis
I början av höstterminen 2020 hölls
en andakt och naturligtvis fyrades Dumleraketer av.

Söndagsskolan

söndagsskola i kyrkan, men från
november månad tvingades vi ställa
in på grund av pandemin. Vi försökte
upprätthålla kontakten med ”barnruteinslag” i de inspelade gudstjänsterna
och genom brev med texter och pyssel
som lämnades i barnens postlådor.

Höstterminen 2021 startade med familjegudstjänst
den 5 september och nu fortsätter Barnets kyrkoår
med samlingar i kyrkan. Med glädje och tacksamhet
ser vi fram emot att få be och sjunga tillsammans,
lyssna till bibelberättelser, samtala, pyssla och leka!
Söndagsskollärarna genom Gunvie

Mose hade huvudrollen i höstens berättelser. Den
digitala julavslutningen innehöll julsånger och ett

Genom en mångfald av arbetssätt vill
Equmenia hävda individens unika värde
och frihet.
Stadgar för Equmenia Vaggeryd
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Under sommaren åkte
fem deltagare och två
ledare på Sommarläger.

Under våren 2021
staratade Minigänget
upp igen. På torsdagar
träffas de och på
schemat står bland
annat lek i sporthallen. Henry och pappa
Simon har varit två
deltagare.

Under vecka 24 och
25 deltog ett 50-tal
barn i åldrarna 7-9 år
i Torparliv. Precis som
vanligt var Torparliv
förlagt till Skomakarebygget.
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Minigänget

Vi startade upp verksamheten under
våren 2021. Då restriktioner fortfarande
var aktuella så träffades vi utomhus
varannan torsdag och gick promenad
tillsammans.
Vi träffades sex torsdagar under våren och gick
promenad i både snö och solsken. Ungefär mitt i
promenaden stannade vi för fika som deltagarna
hade tagit med själv. Som mest var vi sju barnvagnar
med tillhörande föräldrar.
Nu har vi startat igång igen för hösterminen och
upplägget ser annorunda ut jämfört med i våras. Nu
träffas vi inomhus varje torsdag mellan klockan 10-12
fram till 16:e december. Vi börjar med fika som våra
maxitanter och maxigubbar fixar. Sedan leker vi
antingen uppe eller nere i sporthallen. Vi har varit
fem-sex barn i 0-2 års ålder med tillhörande mammor
och pappor. Vad som är extra roligt är att vi har barn
och föräldrar som vanligtvis inte vistas i vår kyrka
men som hört talas om Minigänget.

kvällsaktivitet. Outsiders innebär att en gäst från
församlingen kommer och håller i aktiviteten. Detta
har underlättat enormt för våra ledare, och ungdomarna
tycker att det är ett kul koncept. Ibland har Tonår
kvällar tillsammans med Betel och/eller Pingst och
det känner vi är ett gott samarbete.
Trots att det inte varit ett normalt år så har vi fått åka
på ännu ett sommarläger. Som förra året så åkte vi
tillsammans med orter från GGVV-regionen på ett
mindre läger med 50 personer som maxgräns. Detta
lägret anordnades tillsammans med equmenia. Vi
var fem deltagare och två ledare som åkte från vår
församling. Varje dag avrundades med ett kvällsmöte
med lovsång, predikan och ibland även drama. Varje
läger har sin charm, och det har verkligen ett litet
läger med. Vi som fick åka är supernöjda.
Tonårsledarna genom Rebecka Aspenäs

Torparliv

Vecka 24 och 25, i början av sommaren,
anordnades Torparliv precis som så
många somrar förut. Fyra dagar båda
veckorna tog ett glatt gäng ledare med
sig totalt 50 barn ut till SkomakareJag hoppas och tror att Minigänget är en betydelsefull
bygget för att känna på livet på torpet.
träffpunkt för både stora och små och ser framemot
Barnen var fördelade på de olika veckfortsatt termin.
orna och var i åldrarna 7 till 9 år. Även
Minigänget genom Andrea Ottosson detta år var trycket på anmälan till
det uppskattade daglägret stort, vilket
gjorde att vi tyvärr inte hade möjlighet
Tonår
att ta med alla barn.
Detta har inte varit ett normalt år för
Tonår. Under större delen av höstterminen
och vårterminen bedrevs verksamheten På Torparliv finns ett stort utbud av aktiviteter, så
som kojbygge, att klappa fåren, hönsen och kaninerna
online. Pingst, Betel och Equmeniaeller att leka lekar. Barnen, som under veckan är
kyrkan valde att samköra tonår genom indelade i mindre grupper, har också fasta sysslor att
en liveshow som sändes varje fredag.
utföra. Bland annat måste mat lagas, djur matas och
dasset kollas till. Blandade känslor uppstår när de
Där varvades kvällen med underhållhör talas om dagens uppdrag, då dasset inte är någon
ning och seriösa samtal om djupare
favorit. Barnen tar också till den egna fantasin när de
ämnen.
leker fartfyllda lekar på gräsplanen.

I mars började Tonår att träffas ute och lekte lekar så
som poängjakt, Bäst i test och Jeopardy. Kvällen
avrundades som vanligt med en andakt. Nu till hösten
har vi startat igång verksamheten inomhus, men under
ett litet annat koncept. I stället för fika ställer vi fram
en kiosk. Numera är sluttiden 23.00 och vi har även
lagt till konceptet Outsiders som en återkommande
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Maten lagar vi tillsammans över öppen eld eller
gasspisar vid eldningsförbud. Också detta år åt vi
vegetarisk mat en dag för att följa den klimatpolicy
som equmenia har.
På morgonen anländer barnen med buss och går den

Genom en mångfald av arbetssätt vill
Equmenia föra evangelium om Jesus
Kristus till barn och unga människor.
Stadgar för Equmenia Vaggeryd

sista biten fram till torpet där morgonsamlingen väntar. Då sjunger vi sånger så som favoriten Bygg inte
hus på en sandig strand och En kyckling. Barnen
får också se ett drama som ledarna övat in. I år fick
de följa Josef och hans resa från att vara en drömtydande lillebror till att bli Faraos högra hand. Det var
mycket spännande. Samma upplägg återkommer vid
dagens slut då barnen också bjuds på en frukt.
Under veckan fick vi besök av brandmän från räddningstjänsten i Vaggeryd som bjöd på en svalkande
lek där barnen fick spruta vatten på petflaskor för
att välta dem. Det var extra roligt att tävla mot och
spruta vatten på ledarna. På tisdagen lekte vi den
fartfyllda leken ”Catch the flag” som barnen sedan
under veckan roade sig med själva. Sista dagen fick
de även ta del av en spårning där målet för grupperna var att samla in och behålla sina vunna kolor.
Kolorna fick symbolisera den mat Josef samlade in
och sedan tog hand om under de sju år av överflöd
och sju hungerår som han förutspådde ur Faraos
drömmar med Guds hjälp.
Vi kommer såklart att anordna Torparliv kommande
år eftersom barnen under en fin sommarvecka får
lära känna både nya kompisar, naturen och Jesus!

Det såldes diverse saker, lingonsylt, sticklingar fröer
och purjolök.
Barnen som kom bjöds på poppcorn poppade över
öppen eld. Cafét var ett lyckat inslag som drog fullt
hus. Loppisen hölls utomhus och blev en mycket fin
dag.
Maria Ottosson

Disciples

Förra hösten startade vi gruppen disciples. Vi är ett gäng tjejer som gillar att
dansa och tyckte att det skulle vara kul
att starta en egen grupp.
Vi sågs regelbundet på tisdagar i kyrkan och tränade
inför gudstjänster. Danserna vi framförde skapade
vi helt själva. Det tog lång tid, men vi hade mycket
roligt på vägen! Under året så har vi framfört på ett
antal gudstjänster och dyker nog upp så småningom
igen.
Disciples genom Rebecka Aspenäs

Torparlivsledarna genom Anna-Stina Ottosson
och Emma Jakobsson

Loppmarknad 2021

Hösten 2021 hade vi en bra loppmarknad. Det blev en marknad med aktiviteter såsom chokladhjul, prickkastning
på snurra med ballonger och en fiskdamm.
Tonåringarna hade en hörna under äppelträdet där de
kunde spela spel med en ledare och lyssna på musik.
7

Equemenia Vaggeryd
Storgatan 46
567 30 Vaggeryd
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