Kap 14

Ordning för scoutinvigning
– med exempel
Allt behöver övas så att scouterna blir trygga och invigningen blir en fin högtid
för dem och deras föräldrar.

Introduktion
Mötesledaren i scoutdräkt hälsar välkommen och berättar om vad som ska
hända i gudstjänsten, när man står och inte. Tänk på alla ovana!
Inmarsch
Scouter och ledare, med fanbärare i täten, tågar in till musik, församlingen
står. Scouterna sätter sig längst fram, alternativt kan de som ska invigas sitta
framme i koret e dyl., vända mot församlingen. Fanorna bör vara den svenska
och en EFS SCOUT fana.
Fanvakt
Fanvakt fram till att hela invigningsceremonin är över. Man kan också ha den
hela gudstjänsten. Scouter byter av varandra med jämna mellanrum. Både
den scout som lämnar av och den som går på hälsar fana med scouthälsning.
Unison sång
Lämplig sång sjunges.
Exempel på vad som kan göras:
• Sång av scouterna
• Textläsning av scout
• Sju scouter läser var sin punkt av scoutlagen och tänder ett ljus per punkt
Tal/predikan (Ett måste!)
Ett tal till scouterna och församlingen. Skall byggas på scoutlagen och löftet.
Bör innehålla något om EFS SCOUT och scouting.
Exempel på vad som kan göras:
• Scouterna eller ”dramagrupp” illustrerar scoutlagens punkter med korta
scener
• Psalm och kollekt till BIAL
Invigning (Ett måste!)
Leds av en tidigare scoutinvigd. Scouternas namn ropas upp och de kommer
fram och ställer sig i halvcirkel. Eller under orgelspel/bibelvisa går scouterna
fram och ställer sig i en halvcirkel.
De tillfrågas t ex så här:
”Vill ni avge scoutlöfte och bli invigda scouter?”
Scouterna svarar: ”Ja.”
”Låt oss då höra ert löfte.”
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Löfte (Ett måste!) Alla avger löftet unisont.
Jag lovar att efter bästa förmåga följa scoutlagen!
Ledaren säger: ”Härmed förklarar jag er för invigda scouter. Scouter
tillhörande ...............(kår).” Ev. FANFAR.
Ledaren och t ex kårchef går runt och hälsar på alla med vänster hand, med
höger gör man scouthälsning. (Ev. märkesutdelning) Ledaren säger: ”Var
redo!”, scouterna: ”Alltid redo”
Scoutbönen (Ett måste!)
Alla i kyrkan ber scoutbönen. (Sedan sätter sig alla.)
Scoutsång
Alla sjunger scoutsången. Vid ”Nu knyta vi vårt syskonband” tar man varandra i hand.
Eller Scoutbönen sjungs istället till ”Det finns djup i Herrens godhet”
melodin.
Lösen (Ett måste!)
Ledaren säger: ”Scouter, ge lösen!” Alla scouter står upp. Ledaren säger: ”Var
redo!” Alla scouter svarar: ”Alltid redo” och gör scouthälsning. Gudstjänsten
kan sedan fortsätta.
Utmarsch
Fanvakten går först, musik spelas/psalm sjunges. Om scoutinvigningen är
hela gudstjänsten kan församlingen tåga ut efteråt.

Scoutlagen
1. En scout visar vördnad för Gud och
hans ord.
2. En scout är ärlig och pålitlig.
3. En scout är vänlig och hjälpsam.
4. En scout visar hänsyn och är en
god kamrat.
5. En scout möter svårigheter med
gott humör.
6. En scout lär känna och vårdar naturen.
7. En scout känner ansvar för sig själv
och andra.
Scoutbönen
Käre Fader i din himmel,
Du som alltid hjälper mig,
Vart jag går i världens vimmel,
Hör min bön som söker dig.
Hjälp mig leva dig till ära,
Hedra Sverige, mor och far,
Min och andras bördor bära,
Hjälp mig lyda scouters lag.
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Scoutsången
Vi äro svenska scouter vi,
och löftet som blev givet
en vårdag brusande och fri
står på vår panna skrivet:
För Gud, för kung och fosterland,
var än dig livet ställer,
var redo när det gäller
med hjärta, håg och hand!
Var redo! Hör den stormens il,
som genom världen skrider!
Håll spänd din sträng, håll blank din pil,
– nu är det knoppningstider.
Nu knyta vi vårt syskonband,
i kärlek och i gamman,
nu smida vi det samman
kring hela Sveriges land.
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