
Lekeryds UV-scout  2020-04-01 

Scoutinformation med anledning av Covid-19 

Efter regeringens beslut i förra veckan om förbud mot att hålla allmänna sammankomster med 

fler än 50 personer, har vi i ledargruppen träffats och funderat vidare på hur vi ska gå till väga 

gällande vår scoutverksamhet.  

Många barn och unga kan vara oroliga över vad som sker i samhället och då tror vi att det är 

bra om vissa verksamheter kan få fortgå om det är möjligt. Vi har bestämt utifrån riktlinjer från 

Folkhälsomyndigheten, SAU och Equmenia att köra scouterna på måndagar som planerat, men 

med ett annat upplägg tills vidare. I dessa dagar kan beslut ändras snabbt, så håll dig 

uppdaterad på vår hemsida www.lekerydsmissionskyrka.com eller på vårt instagramkonto: 

lekeryduvscout.  

Resten av terminen kommer vi att vara utomhus och på olika platser runtom Lekeryd. På de 

olika platserna kommer vi också att dela upp oss och ha aktiviteten tillsammans i den egna 

patrullen. Detta för att minska antal personer på samma plats och för att minska risken för 

smittspridning.  

❖ Barn som går i åk 1-3 kommer att tillsammans med sin patrull vara vid Uddebo 

badplats. Föräldrar lämnar och hämtar sitt/sina barn där. Tid 18.30-19.30. Tänk på 

kläder efter väder! 

❖ Barn som går i åk 4-6 kommer att tillsammans med sin patrull vara på ”ön” bakom 

reningsverket, som är tänkt att vara vår nya scoutplats fr o m våren. Detta eftersom vi 

inte har tillgång till Vik längre. Föräldrar lämnar och hämtar sitt/sina barn vid 

reningsverket. Tid 18.30-19.30. Tänk på kläder efter väder och viktigt att ha 

gummistövlar på, då det fortfarande är blött i området.  

❖ Elit kommer att vara på lite olika platser utifrån vad de har på sitt schema, det 

meddelas i deras sms-grupp likt tidigare. Tid 18.30-19.30. 

Det är fortfarande av stor vikt att man följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer:  

Känner du dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber ska du försöka låta bli att träffa 

andra människor. Gäller även lindriga symptom. Gå inte till jobb och skola och vänta minst två 

dygn efter att du blivit frisk innan du går tillbaka till skola och jobb.  

Då är du även välkommen på scout igen. Detta är viktigt för att inte riskera att smitta andra! 

Var även noga med handhygienen innan och efter scout. 

Vid frågor och funderingar kontakta:  

Kårchef Fredrik Klackensjö 073-366 20 09 

Pastor Henrik Sveningsson 070-485 28 86 

Vi hoppas och ber om härliga scoutkvällar tillsammans och att denna tid av oro och ovisshet 

snart är över.  

Kristus har segrat, vi kan segra!  

Gud välsigne er alla! //Scoutledarna 

http://www.lekerydsmissionskyrka.com/

