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Utsikten 

 
 
Hej scoutvänner!  
 

Ser nu när årets rapportering av våra ”kårgemensamma aktiviteter” är klar att 
det verkar som intresset för att rapportera är lägre än tidigare, då ett antal kårer 
inte har rapporterat aktiviteter fast vi vet att de varit med. Efter samtal med 
kansliet, så tycks vissa tycka att det är svårt att fylla i den blankett som finns och 
vissa kommer inte ihåg vilka som var med när aktiviteten genomfördes. 
Lösning? 
Skulle det underlätta för er kårer om ni fick rapportera direkt till kansliet efter en 
”Aktivitet” vilka som var med, ja då gör ni det. Gör då bara som så att ni talar om 
vilken kår som har varit medansvarig för planeringen/genomförandet av 
aktiviteten, datum, antal dagar samt namn och födelsedatum (ÅÅMMDD) på de 
deltagande. (Tänk på att det är antalet deltagare/dag som ger oss poäng.)  
OBS: Är en kår inom Skaraborg arrangerande, så får vi även räkna med deltagare 
från hela regionen.  
Varför är detta så viktigt att vi gör? Jo, regionen avsätter en summa pengar till de 
ideella föreningarna inom regionen, som den senare delar allt efter de 
rapporterade aktiviteterna och deltagardagarna. Om vi inte rapporterar så 
”skänker” vi delar av ”våra pengar” till någon annan föreningsorganisation typ 
brottning, fotboll eller segling. Jag missunnar inte dessa sina pengar men tycker ju 
att vi behöver ”vår del” för att ge kårerna och de unga scouterna så mycket 
upplevelser vi kan. 
 
Med förhoppning om ett stort gensvar! 
Er Distriktkassör! 
Karl-Åke Hell

Foto: Kåke 
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Hej alla! 
 
Nu har det blivit sommartid och det är så 
skönt att det är ljusare och längre dagar! 
Här på kansliet gör jag i ordning ansökan 
till regionensbidraget just nu, det ser tyvärr 
ut att bli betydligt färre deltagardagar än 
förra året, vilket betyder mindre bidrag. 
(se Utsiken på förra sidan) 
 
Vårens distriktsstämman närmar sig och 
den hålls som ni säkert redan vet här i 
huset på Green Tech Park i Skara. Förutom 
sedvanliga årsmötespunkter, finns det 
också möjlighet att ta upp andra 
gemensamma frågor om utbildningar och 
läger. Tänk gärna igenom kårens 
utbildningsbehov tills dess, så kan en 
planering göras.  
Helgen innan påsk är det dags att öppna 
scoutgården Viken och förbereda inför 
sommarens läger. Vikengruppen hälsar att 
det behövs fler som kommer till 
Öppningshelgen! I gengäld mot lite arbete 
bjuds på trevligt umgänge, fika, luch och 
festmiddag på kvällen. Man behöver inte 
ha speciella hantverkskunskaper eller 
kroppsstyrka, det är många sysslor som 
alla kan göra. 
 
Njut av våren / Solveig 
 

Tack  
till er som skickat 
in texter och material till Blat!  
Som ni vet bygger Blat på inskickat  
material! 
 
Blat    Manusstopp Utgivning                 
 
2 2019  18 mars 1 april 
3 2019  15 maj  1 juni 
4 2019  15 augusti 1 september 
5 2019  15 september 1 oktober 
6 2019  15 november 1 december 

 
Ansv utgivare: Distr.ordf 
Tobias Fransson 
tel: 0730-40 31 19 
Redaktion: Skaraborgs scoutdistrikts kansli 
Solveig Ekman, tel 0761-41 28 01 
 
Blat är upplagt på distriktets hemsida 
www.skaraborg.scout.se 
 
Adress: 
Skaraborgs scoutdistrikt 
Green Tech Park 
Gråbrödragatan 11 
532 31 SKARA 
 
Telefon 0761-41 28 01 
Epost: info.skaraborg@scouterna.se 
Hemsida: www.skaraborg.scout.se 
 
 
Ordinarie 
öppettider för 
kansliet 
Måndagar 09-15  
Tisdagar   09-15 
Onsdagar 15-20 
Torsdagar 09-15 
 
Lunch kl 12-13 
 
(Med reservation för ändringar.)  
 
Välkomna att titta förbi!                          
Ring gärna innan för  säkerhets skull för att 
veta att jag är på plats.

	

Foto: Pixabay, Alicia 
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Tidans	scoutkår

Vår kår fick för några år sedan frågan från 
ett par föräldrar om hur gammal man måste 
vara för att gå med i Scouterna. Tidan hade 
bara haft Spårare uppåt, och barnen till 
föräldrarna som frågade var yngre. Vi hade 
hört om några kårer som provat på 
familjescouting, så vi tog reda på lite mer 
hur man hade gjort på andra ställen och sa 
att vi provar en termin eller två. 
Upplägget som vi har kört är att vi har 
möten en förmiddag varannan helg och 
försöker att vara ute så mycket som möjligt. 
Vi är i naturen och lyssnar, tittar, upplever 
och lär oss saker. Vi har även ett tema varje 
termin där vissa aktiviteter är kopplade till 
detta tema. Temat för våren 2019 är 
”Fåglar”. Vi har lärt oss känna igen några 
fåglar, både hur de ser ut och hur de låter.  
 

 
 
Vi har gjort fågelmatare och håller just nu på 
att bygga fågelholkar. Senare under våren 
kanske vi hinner med en fågelskådning.  
Med lite tur hinner vi även få upp våra 
fågelholkar, och framåt sommaren kanske vi 
får se fågelungar i våra holkar. Givetvis 
finns det även tid för lek på mötena, och så  

 
brukar vi samlas runt elden för en liten fika 
eller en grillad korv ibland. Vi har nu haft 
igång familjescouterna ca 5 år och har en  
trogen skara som är med oss. Vi tycker detta 
är ett trivsamt sätt för barn och föräldrar att 
komma ut i naturen och uppleva och lära sig 
saker tillsammans.    
         

  
 
Ett stort projekt som kåren (spårare-
utmanare tillsammans med ledare) har hållit 
på med under de föregående terminerna är 
att bygga ett alldeles nytt vindskydd och i 
höstas blev vindskyddet klart. Vi har turen 
att ha en hel skog nästan för oss själva där vi 
tillbringar den mesta utav vår verksamhet, 
och en liten eldplats med ett mysigt 
vindskydd gör skogen ännu bättre och 
naturligtvis vet ju såklart våra scouter hur 
man eldar på ett säkert sätt. Hela kåren har 
varit engagerad i arbetet och resultatet har 
varit mycket lyckat. De senaste terminerna 
har annars varit inriktade på ett miljötema.  
 

Våra scouter (spårare-utmanare) har 
undersökt hur kretslopp fungerar, fått bygga 
sina egna små mini-reningsverk, vad lever 
egentligen i haven och vad vi kan göra 
själva för att vårda naturen och miljön runt 
omkring oss. T.ex så plockade vi skräp i vårt 
närområde.  

Familjescouternas fågelholksprojekt 

Vindskyddet innan målning 

Resultat av skräpplockningen 
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I övrigt så är vi en aktiv kår i samhället. 
Sista helgen i september under Skördefesten 
runt sjön Östen avslutas alltid med en 
scoutgudstjänst runt lägerbålen uppe vid 
scoutstugan. Som sig bör vid lägerbål så 
bjuder vi på korv och bröd med 
lägerbålskokat kaffe till. Ett uppskattat 
inslag är att vi sätter upp marschaller från 
Tidan upp till scoutstugan så man slipper gå 
i mörker.  Runt tjugondag knut dansas julen 

ut, så även i år med vår spelande tomte Nils 
och scouttomten som kommer från djupaste 
scoutskogen med häst och vagn och har med 
sig godispåsar till alla barn som ICA Nära så 
snällt skänkt. Vi sköter även ÅVC två 
gånger varje vecka med hjälp av föräldrar 
och andra tidanbor.  
 
Hälsningar 
Tidans scoutkår  

 
 
 

Myshajken	2019

 

 
 

Ett glatt gäng på 13 utmanare/rover samlades på fredagskvällen trots snöyran! 
Skratten klingade från start till sent från de leksugna ungdomarna! 
Inför Vinterhajkens tema med ”det bor en hjälte i oss alla” gjorde vi hjältemasker på kvällen 
och vi kan ju inte säga annat än att skaparglädjen spirade. 

Denise Klerfors / Programgruppsledamot 

Foto: Denise Klerfors 
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Vinterhajken	2019

	

Solen lyste, temperaturen låg runt nollan och höll våra deltagare varma i sina 
termokläder! Ca 100 glada deltagare dök upp nästan samtidigt och det blev en 
packad start med taggade scouter. Vi fick sällskap av granndistriktet och kåren 
Bjärke vilket var väldigt trevligt.  
Helgens tema var ”det bor en hjälte i oss alla” och vi utgick från FN:s 

hållbarhetsmål när vi skapade hajken. På stationerna fick scouterna djupare information om 
olika mål och fick insikt i hur vi alla kan vara en hjälte och spara på vår jord tillsammans. Vi 
skapade såklart hjältemasker på en station för att verkligen få känslan av att vi alla kan! 
Mycket intresserade ungdomar satte sig in i detta och engagerade sig.  
 
Hela hajken gick i hållbarhetens tema och materialen 
vi använde till stationer mm, var så gott det gick 
återanvänt. Kerstin Johansson och Helena Wallin fick 
också detta till sig med att spara på jordens resurser 
och gjorde ett gediget arbete med att tänka ekologiskt 
och hållbart i matinköpen, till och med vegetariskt 
blev det. Stort tack till er återigen, det blev ett 
fantastiskt resultat. 
På kvällen blev det såklart lägerbål och 
melodifestivalen. Strax efter det hördes snarkningarna 
i och utanför Trökörnas bygdegård i Grästorp. 
 
Mvh Denise Klerfors / programgruppledamot. 
 
 
 
Några kvarglömda saker från Vinterhajken finns på kansliet i Skara, telefon 0761-41 28 01 
Svarta termobyxor, pannlampa, stickat pannband, två par varma strumpor/sockor och ett 
liggunderlag. 
På distriktets hemsida  www.skaraborg.scout.se  kan ni se foton på det kvarglömda. 
 
 

  
 
 

Vardagliga superhjältar 
 
Det var lite av temat på årets vinterhajk, där vi som var med fick lära oss att vara just en sådan 
för att ”rädda” vår planet från förstörelse! Men det finns även andra ”superhjältar” i vår 
närhet! Vad jag tänker på är alla dessa människor som gör våra ”vinterhajker” möjliga. Vi har 
en underbar programgrupp som planerar, funktionärer som finns därute på de olika stationerna 
oavsett väder och kläder samt inte minst de underbara människorna i ”köket” som ser till att 
vi får mat och ”extra” för det ”är kul att göra något” för de yngre scouternas!! Jag blir bara så 
glad när jag ser er alla, alltid så positiva inför uppgiften! 
Stort Varmt tack! 
 
Kåke 
Ledare från Väring 
PS Nu höll jag på att glömma alla ni Glada trevliga ledare jag möter varje gång! DS 

Foto: Ellinor  Svärd 
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Resultat	Operation	Vildmark	2019
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
50-års fest hos Peter Eriksson (kaffepeter)  
 

Vi var i Laxå den 16:e februari 
på 50 års kalas hos Peter 
Eriksson, som varit med på 
Vikenlägren i många år. 
Det var ett riktigt trevligt kalas 
med god mat och tårta.  
Vi som var där var Henrik 
Johansson, Mikael Andersson,  
Peter och Gabriella Dahlström 
och Jens Kjaer.  
 
Hälsningar Jens 

GRATTIS                        
till patrull Älgarna  

från Hunneberg scoutkår 
som segrade i årets OPV. 

 
Bra gjort ALLA som tog 

sig i mål! 
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Presentation	av	en	scoutledare
 
 

 
Peter Dahlström, även känd som Dallas, Tidan scoutkår. 
Scoutledare för familjescouterna, ledamot i kårstyrelsen och även 
ansvarig för återvinningsstationen som scoutkåren har hand om i Tidan.  
 
Peter har varit scout hela livet. Eftersom hans mor var scoutledare fick 
han vara med redan innan spåraråldern och sedan har det fortsatt förutom 
ett kortare avbrott i 16-årsåldern. 
 
Hur gick det till när du började som scoutledare? 

- Jag blev ledare när jag fyllt 18 år. Det var dåligt med ledare i kåren så jag började som 
juniorscoutledare (upptäckare). Jag tror jag varit ledare för de flesta åldrar under årens lopp. 
 
Nu är Peter ledare för familjescoutingen tillsammans med Cici Löfgren och dottern Gabi.  
Han berättar att de fick frågan om det fanns möjlighet att börja tidigare än årskurs 2, från några 
föräldrar när dottern Gabi gick i förskolan.  
Eftersom Peter och Cici hade hört om familjescouting och tyckte det verkade vara ett kul 
koncept, ville de prova en termin eller två. Antalet barn som kommer till mötena varierar något 
men ungefär fem barn återkommer regelbundet. 
- Gabi är spårarscout nu, men jag kör vidare. Det är en kul åldersgrupp att ha. Barnen är 
nyfikna och det kommer många spännande funderingar från barnen. 
 
Vad ger det dig att vara scoutledare? 
När man har vuxit upp i scoutandan vill man att andras och ens egna barn också ska få uppleva 
det. Kamratskap, naturupplevelser, scoutfostran – det vill man ge vidare. Sen trivs jag med att 
vara i naturen i sällskap med andra, så jag har också nöje av det, säger Peter.  
 
Vad vill barnen helst göra? - De tycker om att vara både vid scoutstugan och i skogen för att 
upptäcka saker.  
Han berättare vidare att gruppen ofta går ut i skogen, ser sig omkring och pratar om det de ser i 
naturen, eldar och grillar korv. Nu i vår har de ”fåglar” som tema. De har byggt fågelholkar och 
satt upp - nu väntar man på att få se om någon flyttar in. Det kommer också att bli en utflykt till 
sjön Östen tillsammans med en fågelskådare som tar med fågelkikare och berättar om fåglarna. 
 
Vilken scoutaktivitet ägnar du dig helst åt för egen del? Jag tycker om det sociala mötet med 
människor och att vara i naturen, så alla aktiviteter där den kombinationen finns med. 
 
Nämn ett trevligt scoutminne: Det finns hur många som helst. Men det var en häftig upplevelse 
att bygga upp det första förbundslägret i Karlsborg, ”Natura93”. Det kom drygt  
13 000 deltagare, så lägret var i storlek med en mindre stad. Jag var med och byggde upp 
elnätet som elektriker. Det var en fascinerande erfarenhet. 
 
På frågan om han hinner med några andra intressen får vi veta att han är bilintresserad och har 
en amerikanare i garaget, en Chevrolet Impala 1966. Peter berättar också om sitt musikintresse 
och att han spelar både gitarr och piano. Med tanke på det intresset, förstår man att han gärna 
sätter på radion på lördagar kl 10 för att lösa Melodikrysset.  
Sist men inte minst finns det alltid saker att fixa i ordning när man har ett hus. 
 
Det är ingen tvekan om att Peter är som klippt och skuren för att vara scoutledare – aktiv och 
händig som gärna umgås med andra människor i naturen. 
                                                                              Vid tangenterna: Solveig Ekman     Foto: Dallas 
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Inbjudan	till	Öppningshelgen	på	Viken	

	
	

Äntligen	-	nu	är	det	dags	att	öppna	Viken!	
	

Lördagen	13	april	till	söndagen	14	april			
Start	lördag	kl	09.00	
Vi	behöver	vara	många	som	hjälps	åt	om	vi	ska	få	till	en	trevlig	
sommar	på	vår	lägergård.	Ingen	speciell	hantverkskunskap	behövs,	det	
finns	uppgifter	som	alla	kan	göra.	Målning	och	krattning	är	ett	par	
exempel.	
	

Det	bjuds	på	fika,	god	mat	och	trevligt	umgänge.	
	

Anmälan	till	scoutdistriktets	kansli	senast	måndag	8/4	
info.skaraborg@scouterna.se	eller	telefon	0761-41	28	01	
Meddela	om	du	vill	ha	specialkost	och	om	du	sover	över	till	söndag.	
	

Det	är	inte	bara	Vikengruppens	medlemmar	och	närmast	sörjande	
som	skall	göra	allt	arbete!		
	
Hjärtligt	Välkomna	till	en	trevlig	helg	på	Viken!	
Vikengruppen	
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Skaraborgs	scoutdistrikts	stämma	hålls	
onsdag	10	april	kl	19.00	
Plats:	Green	Tech	Park,	Gråbrödragatan	11	i	Skara	
	
Handlingar	till	stämman	finns	att	ladda	ner	från	
distriktets	hemsida	www.skaraborg.scout.se.		
Ett	utskrivet	exemplar	har	skickats	till	kårens	ordförande	
och	några	extra	finns	på	stämman.	

	

Anmäla	er	senast	söndag	7	april	till	distriktskansliet	i	Skara	
OBS:	Beakta	sista	anmälningsdag.	
Tel:	0761-41	28	01,	epost:	info.skaraborg@scouterna.se	
Glöm	inte	meddela	behov	av	specialkost	
	

Kostnad:	50	kr/person	
	

VÄLKOMNA!	
	
Eventuell	avanmälan	ska	göras	senast	48	timmar	innan	stämman,	därefter	är	anmälan	bindande.	
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
Personer som vill vara med  

i LÄKO för ”Läger 2020” och kanske vara 
gruppledare för någon av de undergrupper som skall skapas.  
Känner du någon lämplig eller kan du själv tänka dig att medverka, 
hör av dig till Karl-Åke ”Kåke” Hell  
070-962 31 34, karl-ake.hell@telia.com för mer info. 

 
 

SÖKES! 
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Guldkniven 
       Välkomna alla utmanar och roverscouter 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Guldkniven består av en nattorientering som sker parvis på lördagskvällen. På söndagen 
fortsätter tävlingen inom scouting. Anmälan sker parvis men det är ingen panik om du inte har 
en partner, då hittar vi ett lag till dig. På lördagskvällen bjuds ni på kvällsmat och på söndagen 
bjuds ni på frukost. Medtag egen lunch till söndagen.  
 

Var: Baggatorp 1, 560 42 Sandhem. 
När: 11 – 12 Maj 
Tid: 18.00 – 16.00 

Förläggning: Deltagare tar med egna tält. 
Pris: 140 kr/par 

 
Anmälan sker senast söndagen den 5:e Maj till info.skaraborg@scouterna.se, anmälan ska 
innehålla patrulldeltagarnas namn, födelsedata samt eventuell specialkost. Avanmälan sker 
senast 48h innan hajkstart annars debiteras avgiften. Kåren debiteras alla hajkavgifter i 
efterhand.  GPS koordinater till Baggatorp: 58,0294005, 13,8553255 
 
För mer info, besök www.skaraborg.scout.se och klicka er vidare till  
programgruppen - våra hajker och aktiviteter. Eller kontakta:  
Johannes Lundgren – 0708607713 eller Denise Klerfors – 0739160987 
Skaraborgs scoutdistrikts programgrupp 
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Välkomna till årets distriktsdag! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dagen går ut på att vi roterar mellan olika stationer hela dagen och använder våra 
scoutkunskaper efter bästa förmåga. 

 
Var: Baggatorp 1, 560 42 Sandhem 

När: 12 Maj 
Tid: 10.00 – 16.00 
Pris: 80 kr/patrull 

Lunch: Medhav egen lunch. 
OBS: Starten sker kl 10.00, se till att komma i god tid innan start för att ha tid för 
anmälan, toabesök mm. 
 

Anmälan sker senast söndagen den 5:e Maj till info.skaraborg@scouterna.se, den ska 
innehålla patrulldeltagarnas namn samt födelsedata. Avanmälan sker senast 48h innan hajkstart 
annars debiteras avgiften. Kåren debiteras alla hajkavgifter i efterhand. 
 
Varje patrull skall även anmäla en ledare som under tävlingarna är med som funktionär. Denna 
ledare skall vid ankomsten anmäla sig själv och sin patrulls ankomst vid infotältet.  
GPS koordinater till Baggatorp: 58,0294005, 13,8553255 
 
För mer info, och regler kring dagen, besök www.skaraborg.scout.se och 
klicka er vidare till programgruppen - våra hajker och aktiviteter.  
Eller kontakta: Johannes Lundgren 0708607713 eller  
Denise Klerfors – 0739160987  
Skaraborgs scoutdistrikts programgrupp 
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Följ med och vandra Jämtlandstriangeln! 
 
Det är alltid roligare att göra saker tillsammans, just därför vill vi att så många som möjligt 
följer med programgruppen upp till Jämtland för att vandra Jämtlandstriangeln! 
Vi kommer vandra mellan de tre fjällstationerna STF Sylarna Fjällstation, STF Blåhammaren 
Fjällstation och STF Storulvån Fjällstation. 
 
När: Onsdagen 29 maj till måndagen 3 juni. 
 
Transport: Resan sker med tåg från Skövde på onsdagskvällen kl. 19.52 med byte i Stockholm 
och ankommer till Duved på torsdag morgon kl. 09.56. Hemresan är ännu inte klar då det pågår 
banarbete och de inte har släppt tiderna för detta, men tanken är hemresa under måndagen.  
 
Pris: Beräknat pris för resan ca 2000 kr. 
 
Möjlighet att få lagad mat och en säng att sova i finns via fjällstationerna och behöver förbokas, 
annars medtag eget tält och egen kost. 
 
För mer info, besök https://www.svenskaturistforeningen.se/leder/jamtlandstriangeln/ 
 
Är ni intresserade eller har frågor, kontakta: 
Ellinor Svärd:  
0704-215159  
ellinor.svardgmail.com 
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Snart är det lägertider igen! 

 
 
Nu är det dags att planera för sommarens lägeraktivitet på Viken 
och vi i Vikengruppen behöver hjälp inför sommarens läger med 
nya ideer och inspiration till att förbättra de olika lägren.  
Så är du intresserad av att vara med som ledare en vecka eller 
kanske 1-2 dagar, så ta chansen att höra av dig till Vikengruppen. 
Tänk på att du har möjlighet att ta med dina barn och få några 
fina dagar ihop med dem. 
 
 
Med scouthälsningar 
Joakim Rosengren 
0703-55 94 36 
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Vikensommar 2019  
Sommarens bästa lägerupplevelse! 

 
Varje sommar sedan 1962 har läger för scouter och funktionshindrade ungdomar 
arrangerats på scoutgården Solviken som ligger vid sjön Viken. Tanken med 
lägren är att ungdomar med olika förutsättningar tillsammans ska få uppleva och 
utforska scouting. Lägren innehåller vandringar, hantverk, lekar, kanotpaddling, 
bad, lägerbål, utflykter och mycket annat som hör Vikenläger till. De som varit på 
läger på Viken kommer gärna tillbaka. 
En gång Viken – Alltid Viken! 
 
ÄventyrarViken 14-20 juli (söndag-lördag)  
Läger för dig som är född 2004 -2006.  
Avgift: 600 kr om du är medlem i Skaraborgs scoutdistrikt, 
annars 1050 kr. 
Anmälan senast 30 april. 
 
UtmanarViken 21-27 juli (söndag-lördag) 
Läger för dig som är född 2001-2003.  
Avgift: 600 kr om du är medlem i Skaraborgs scoutdistrikt, 
annars 1050 kr. 
Anmälan senast 30 april. 
 
Vikenveckan 22-25 juli (måndag-torsdag) 
Läger för funktionshindrade i alla åldrar, 
tillsammans med sina assistenter och 
scouter. Programmet under lägret anpassas 
efter gruppen och med mycket lek och bad. 
Övernattning sker i Vikens fasta vindskydd 
kallat ”Huket”. 
Avgift 400 kr om du är medlem i Skaraborgs 
scoutdistrikt, annars 950 kr. 
Anmälan senast 30 april. 
 
 
Anmälningsblankett finns att ladda ner från Skaraborgs scoutdistrikts hemsida 
www.skaraborg.scout.se/viken 
 
Medlemskap i Skaraborgs distriktskår: Du som inte är medlem i någon scoutkår kan bli 
medlem i Skaraborgs distriktskår. Medlemsavgiften under 2019 är 130 kr/termin. 
För medlemskap kontaktas Skaraborgs scoutdistrikts kansli. Telefon 0761-41 28 01 
Epost: info.skaraborg@scouterna.se 
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Gå in på kurskatalogen 
och se vilka kurser som 
kommer att hållas inom 
västra regionen 

 

http://www.scouternasfolkhogskola.se/kurskatalog/ 
 
 
 
Fira Sankt Georgsdagen och rätten att vara sig själv 

   
Den 23 april varje år firar scouter över hela världen 
Sankt Georgsdagen. Utgångspunkten för dagen är 
berättelsen om riddaren Georg som genom sitt mod 
räddar en by från en fruktansvärd drake. Varje år har 
dagen ett tema och i år är temat kroppsligt 
självförtroende och självkänsla och att tillsammans 
stå upp mot normer och strukturer som säger hur vi 
ska se ut och vara. 
Läs hela artikeln på www.scouterna.se   

Scoutnytt publ 2019-02-26 
http://www.scoutservice.se/artikel/fira-sankt-georgsdagen-och-ratten-att-vara-sig-sjalv/ 
 
 

Kårer som skriver i Blat  
 
I detta Blat fick vi läsa om Tidans scoutkårs trevliga aktiviteter!  
Kårens sida finns till för att vi ska se vad som händer i alla kårerna någon gång då och 
då. 
Det behöver inte vara några stora saker ni berättar om, ett avdelningsmöte är också 
intressant. Nästa gång står Töreboda scoutkår på tur att berätta om vad ni gör.  
Bifoga gärna en bild, i separat jpegfil. Välkommen att skicka in! 
 
Blat nr  Kår som skriver  Manusstopp 
 
3  Töreboda   15 maj 
4  Vedum   15 augusti 
5  Väring    16 september 
6  Active scout   15 november   
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TIDSPLAN 2019 
 
Januari 
15 Manusstopp Blat 1 
19-20 Lång-DS 
 
 
 
 
Februari 
1 Blat 1 kommer ut   
1 Myskväll Utmanare och Rover * 
2-3 Vinterhajk* 
22 Thinking Day 
27 DS-möte 
 
Mars 
1-2 OPV*  
14 DS-möte 
18 Manusstopp Blat 2 
21 Distriktsforum* 
 
 
 
April 
1 Blat 2 kommer ut  
10 DS-möte  
10 Vårens distriktsstämma* 
13-14 Öppningshelg Viken  
23 Sankt Georg 
 
 
Maj 
11 Guldkniven* 
12 Distriktsdagen*  
15 Manusstopp Blat 3 
22 DS-möte  
29/5-3/6 Vandring Jämtlandstriangeln* 
 
 
Aktiviteter som är markerade med * är 
bonusberättigade. Bonus kan även sökas  
för kårgemensamma aktiviteter och kår- 
utveckling. 

 
 
 

Juni-Juli-Augusti 
3/6    Blat 3 kommer ut 
14-20/7  Äventyrarviken 
21-27/7  Utmanarviken 
22-25/7  Vikenveckan 
15/8    Manusstopp 4 
 
 
September 
2 Blat 4 kommer ut  
7-8 Lång-DS  
16 Manusstopp Blat 5 
21 Scouternas dag  
25 DS-möte  
 
 
 
Oktober 
1 Blat 5 kommer ut  
10 Distriktsforum* 
18-20 Jota/Joti  
20 DS-möte  
20 Höstens distriktsstämma * 
26-27 Stängningshelg Viken 
 
 
November 
8-9 Hjorthajk* 
15 Manusstopp 6 
 
 
 
December 
1  Blat 6 kommer ut  
4 DS-möte  
 
 
 
Mer info om bonussystemet finns på 
www.skaraborg.scout.se eller  
ring kansliet i Skara 0761-41 28 01

 


