
Scouterna intar Skansen
På lördag den 21 april samlas tusen scouter på Skansen för en av landets största scouttävling, Scouternas dag. Alla Skansens besökare är
välkomna att prova på vad man gör i Scouterna, samtidigt som Stockholms scoutdistrikts årliga tävling avgörs.

I Scouterna får barn och unga vara med på sina egna villkor, efter egna förutsättningar. Vi har ingen avbytarbänk utan genomför våra
aktiviteter i små grupper där alla får ta plats. Hos spårarscouterna, våra yngsta medlemmar, handlar scouting om roligt bus utomhus, men med
tiden möter vi tillsammans större utmaningar som får oss att växa som individer. I Scouterna finns inga regler om rätt eller fel, vi lär oss genom
att göra, söker utmaningar och provar oss fram till vi når målet.

Under Scouternas dag kommer barn och unga att få möjlighet att prova på olika aktiviteter på Bollnästorget på Skansen. Vi gör allt från att
klättra på klätterväg till att gissa lukter, pyssla och hitta svar på klurigheter. Vi vill att alla ska få chansen att prova på det vi gör i våra kårer
varje vecka.

- Scouterna rekryterar för att vi vet att vår verksamhet faktiskt gör skillnad. Vi erbjuder en miljö där unga får ta plats och vara delaktiga, där de
får lära sig att samarbeta och att vara en schysst kompis. Scouternas dag på Skansen är ett bra tillfälle för scouter att ha kul tillsammans
samtidigt som andra får prova på hur kul det är att vara med i Scouterna, säger Jessica Svensson, projektledare för Scouternas
rekryteringskampanj.

Dagen avslutas med prisutdelning och uppträdande på Tingsvallenscenen klockan 13.30.

För mer information kontakta

Cathrine Egnell, projektledare för Scouternas dag på Skansen, 08-555 065 38

Jessica Svensson, projektledare för rekryteringskampanjen, 0766-23 25 09

Karin Ahlgren, kommunikationsstrateg Scouterna, 0732-74 66 11

Det syns inte alltid utanpå, men vi är många som vet hur det känns. Att uppleva äventyr tillsammans med andra i en stor internationell gemenskap och
samtidigt utvecklas som människa. Att vara scout. Det finns 40 miljoner scouter världen över, varav ca 70 000 i Sverige. Scouterna vill ge barn, ungdomar
och vuxna i hela det svenska samhället möjlighet till en utvecklande och rolig fritid. Scouterna gör unga människor redo för livet!


