Anmälningsblankett
Namn:
Adress:
E-post:
Telefon:				Mobilnummer:
Personnummer:			

Namn & tel till anhörig:

Jag är ledare i:

Tillhör kår:

Spårarscout

Övrigt (kost, allergier mm)

Upptäckarscout
Äventyrarscout

”I över 30 år har tusentals Ska’ut:are varit Ska’ut är Equmenias scoutledarutbildning.
med och format och formats i Ska’ut, Den vänder sig till dig som är eller vill bli
denna guldgruva för ledarväxt. Frågar ledare i Spårarscout, Upptäckarscout eller
du ledare i din eller någon annan kår kan Äventyrarscout.
du vara säker på att de kan berätta om
underbara upplevelser de gjort när de Ska’ut är en grundutbildning där du jobbar i
patrull med både teori och praktik. Patrullen
gick kursen.”
är den viktigaste arbetsgemenskapen
under kursen och håller ihop under kursens
Nu är det din tur!
tre delar, Grön, Gul och Blå.
Ska’ut vill ge dig massor av spännande
upplevelser, funderingar kring ledarskapet,
glädje och inspiration i ledaruppgiften, nya
idéer, skön läger- och ledargemenskap.

Välkommen till 2017 års
Ska’ut Grön
24 - 30 juli
Mor Lisas stuga öster om Vaggeryd
Vad är Ska’ut?
För att gå Ska’ut ska du vara 16 år eller äldre (ingen
övre gräns). Det är bra om du har minst en termins
ledarerfarenhet.

Kursen är tredelad och innehåller:

Grön del:
En veckas friluftsliv där du arbetar med lägerarbeten, primitiv matlagning, Ska’ut-verkstad med
hantverk, friluftsteknik, utmaningar som ledare,
har bibelstudier mm. Grön del hålls vid Mor Lisas
stuga, öster om Vaggeryd den 24 - 30 juli.
Gul del:
Fyra dagars inomhuskurs då du träffar alla
kompisarna från Grön del och jobbar vidare
med ledarskap, internationellt, equmeniascouts
arbetssätt, projekt- och andaktsmetodik, planering
av Blå del mm. Gul del hålls på Långserumsgården,
öster om Vaggeryd den 2 - 5 november.
Blå del:
Här används det du lärt dig under Grön och Gul del
när patrullen genomför en egenhändigt planerad
hajk. Mellan Gul och Blå genomför varje deltagare
en uppgift hemma i den egna kåren. Blå del hålls
10 – 13 maj 2018 någonstans i regionen.

Mer info.
På http://www.skaut.se finns mer info om kursen.

Anmälan.
Görs enklast på webben. http://www.skaut.se,
klicka på ”Anmälan”. Det går också bra att maila in
uppgifterna till info@skaut.se eller posta talongen.
Sista anmälningsdag är den 21 maj 2017.

Avgift.
Kursavgiften för Grön del, 1600:-, kommer att
faktureras din kår. Du gör därför upp med din
kassör om din betalning. Kursen berättigar till
kommunalt ledarutbildningsbidrag om det finns i
din kommun, så avgiften kan bli subventionerad.
Avgifter för Gul och Blå del betalas i samband med
dessa.
Epost: info@skaut.se - Web: www.skaut.se

Anmälan görs enklast på webben. Surfa till http://
www.skaut.se, klicka på ”Anmälan”. Det går också
bra att maila eller posta talongen.

Equmenia Öst
Fjällgatan 16
554 39 Jönköping

