
Nu kör vi. 

Hoppas ni har det bra. Vi saknar att träffa er på måndag kvällarna men vi tänker på er var och en. 

Vi hoppas och ber att snart kommer vi få träffas och köra fysiska träffar igen. Tills vi får träffas igen 

kör vi aktiviteter digitalt enskild eller med någon kompis om det är lämpligt. 

Här kommer terminens första program som är UPPDRAGSJAKT. 

Uppdragen hittar ni här nedan. Man får poäng för varje genomförda 

uppdraget. Ni får redovisa uppdrag, genom att ta bild och skicka 

meddelande eller publicera den på vår Instagram konto (nassjouvscout) 

alternativt via sms till Suave 0769422270. Vinnaren publiceras måndagen 

den 15:e feb. Vinnaren kommer få en överraskning levererat i brevlådan. 

Ni har en vecka på er för att genomföra uppdragen. Ni får bestämma själva 

hur och när ni vill genomföra. Lämpligast är att genomföra minst ett 

uppdrag om dagen.  

 

Uppdrag 

1. Illustrera en pagodeld med sakerna som du har hemma.   10p  

Redovisas genom att ta ett kort.  

*Du kan genomföra den ute med ved och brasa på en lämplig eldplats 

om du vill men inget du måste. Det räcker med att illustrera inomhus 

utan brasa och ved till exempel med hjälp av träpinnar man hittar i 

trädgården. Här hittar du mer information om lägereld. 

 

2. Läs din favoritbibelvers.     10p 

Redovisas genom att skriva eller ta kort på bibelversen.  

*Om du inte har något kan du fråga en annan person (till exempel en 

kompis, föräldrar, syskon…)  som har en favoritbibelvers. 

 

3. Gör en snögubbe.     10p  

Redovisas genom att ta ett kort.  

 

4.  Lös Schiffer.      10p 
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https://www.instagram.com/nassjouvscout/
https://sv.wikipedia.org/wiki/L%C3%A4gereld


Redovisas genom att ta kort på lösningen.  

*Här hittar du mer om scout Schiffer.  

 

5. Gör Knopar.  

Pålstek      4p 

Råbandsknop      4p 

Skotstek     4p  

Dubbelt halvslag    4p 

Redovisas genom att ta kort på varje knop.  

 

6. Surra en trefot med sakerna som du har hemma.  10p 

Redovisas genom att ta ett kort.  

 

7. Avsluta med UV scout bön.    10p  

Du behöver inte redovisa.  

Om du har frågor eller fastnar vid någon tidpunkt Ring till Suave 

0769422270.  

 

Lycka till.  

 

 

 

 

 

http://www.aventyrskursen.se/wiki/index.php?title=Fil:Chiffer_scout.png

