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Hej på er mina kära vänner.  

Nu kommer höga moln och svalare nätter. Jag hör gässen ropa på varandra och fylls 

av en känsla av höst, och mycket riktigt så är det den tiden på året som närmar sig. 

Även om mycket har stannat upp och pausats så tickar klockan på som om inget 

annat fanns. Ett är säkert! - även i tider som denna pandemitid - och det är att 

Herren är densamme. Han har ställt om både en och två (och säkert fler) gånger 

under tidens lopp. Han har inte ställ in sin plan eller relation till dig trots märkliga 

omständigheter. Honom kan vi sätta vår tro och vårt hopp till. Han vill ha en 

relation med dig och mig … och alla andra med, och det är vårt ärende!  

Sprid det glada budet att Han vill umgås och älska var och en.  

Som vi tidigare beslutat går temat numera över skolår.  

År 19/20 var temat ”Naturligtvis med Royal 

Rangers” och kanske har ni aktiviteter kvar att 

göra som ni inte hunnit med och det går ju 

bra. Märket finns kvar i lager. 

Kommande år 20/21 är temat ”Gör skillnad” 

(samma som var tänkt för Eurocamp lägret). 

Stämman beslutade att årsmärket skall finnas 

tillgänglig för beställning till 

höstterminstarten, och vi på kontoret väntar 

nu på leverans från fabriken.  

På vår hemsida kommer ni hitta drama och 

aktivitetstips och här är ett bonus tips: 

Gör skillnad med "trygga mötens aktivitetspaket"   

Aktivitetspaketen är anpassade till olika åldersgrupper. Aktiviteternas syfte 

är att barn ska öva sig på att vara en schysst kompis, att förstå 

Barnkonventionen och att ha trygga möten på lika villkor. Vissa av 

aktiviteterna kräver fysisk rörelse medan andra har fokus på att tänka och 

fundera.   

https://tryggamoten.scout.se/verktyg/aktivitetspaket/ 

 

Tusen tack för de medlemsavgifter vi fick in 2019! Den gör verkligen skillnad för 

Svenska Royal Rangers. Kom ihåg att budgetera för avgiften även detta år 2020. 

Du som inte tillhör en kår kan även du ge en gåva till vår verksamhet. Du hittar 

Bankgiro och Swish här till vänster. Tack för din gåva! 

 

https://tryggamoten.scout.se/verktyg/aktivitetspaket/
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Med hänsyn till de Corona-tider vi nu lever i tar vi råd från folkhälsomyndigheten 

samt våra scoutkontakter som har liknande arrangemang. Vi vill inte bidra till någon 

smittspridning och kommer bland annat att: bevaka max-50 gränsen, underlätta för 

att hålla avstånd genom att vara utomhus, ha goda och bra hygienrutiner, ha 

mindre patruller och inte blanda allt för mycket mellan kårer, sova i Vindskydd 

(skulle uNTT o NTT ändå göra) och stora tält, vi har samlingar och lektioner 

utomhus. Vi kommer även att använda folkhälsomyndighetens 

Riskbedömningsverktyg. 

Enligt folkhälsomyndigheten ”- Fysisk aktivitet utomhus uppmuntras och innebär 

betydligt mindre smittspridningsrisk”.  

Det är också viktigt att Du stannar hemma om har du coronasymton eller nyligen 

haft. Vi betalar tillbaka avgiften. Vi får alla hjälpas åt och ta ansvar för att inte sprida 

denna smitta. 

NTC- delkursen UTE  

På UTE-kursen får du träna på att leda dig själv och andra deltagare i en liten grupp, 

patrull. En stor del av kursen sker utomhus. Du får öva matlagning över öppen eld 

och leva friluftsliv. Allt för att bli trygg i naturen och kunna organisera säkra hajker.  

I kursen ingår en ledarpärm med modernt fyrfärgstryck. Kursen är uppgraderad till 

ett modernt koncept med tillvaratagen uppgradering från både Tyska och 

Amerikansk Royal Rangers samt svensk scouting. Hela kursen INNE och UTE kostar 

1290:- Du behöver var minst 18 år för att gå kursen. Anmälan är öppen på vår 

hemsida till och med 6 september. 

NTT – delkursen ”Äventyr på hög höjd” 

I år är det dags för Röd-delkurs, ”På hög höjd”. Den innehåller bland annat 

Ledarprocessen, Värderingsfrågor i Tonåren, Scoutrötter och scoutteknik, 

Höghöjdsaktiviteter, firning, klättring, höghöjdsbyggen, fallskador, Sele o rep, 

Byggsäkerhet och matlagning på Chipewa kök. I kursen ingår en ledarpärm med 

modernt fyrfärgstryck. Kursen kostar 890:- Mer information finns på hemsidan och 

där ska du anmälan dig senast 6 september. Du behöver ha gått NTC för att kunna 

delta. 

uNTT ” Äventyr på hög höjd”  

Ung Nationell Träning Tur, är namnet på vårt nationella äventyr där Du får, med 

andra unga från olika kårer utföra många olika uppgifter och strapatser.  

INNEHÅL: Scouttema. Lägerbål. Problemlösning. Äventyrsbygge. Pionjärbygge. 

Surrteknik. Byggteknik. Fallskador. Chipewakök. Scoutrötter och scoutteknik. 

Äventyrskursen är för er som är födda mellan år 2003 - 2006.  

Anmäl dig senast 6 september på hemsidan, kursen kostar 790:-. 
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Den ekumeniska Scoutledarkonferensen ”Redo att leda 20” är inställd pga de 

rådande omständigheter med att samla max 50 personer och att personer från 

olika delar av landet skulle ha träffats. Planen är att undersöka möjligheten att 

bjuda in till konferensen nästa år. 

Det är viktigt att göra en ny medlembekräftelse även på höstterminen. En del 

deltagare kanske inte är kvar, andra kanske tillhör en annan lokalavdelning under 

hösten. Förra terminens registrering sparas för Pingst ung årsredovisning. 

Medlemsbekräftelse kan göras digitalt med Pingst Ungs digitala verktyg “People”. 

Det går även att samla sedvanliga signaturer på medlemslista, då åtföljd av ledarens 

digitala bekräftelse i Pingst Ung People. En ny medlemsbekräftelse skall göras för 

dem som är nya i en lokalavdelning. 

Har du frågor om hur detta går till så hör gärna av dig till oss. 

 

 

 

 

Glöm inte att se till att nyhetsbrevet når alla ledare och några äldste. 

Planera snarast med dina ledare deltagande i kurser mm. 

Vänliga hälsningar  

Eber Axelsson och Daniel Bergfors 


