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Utsikten
Hejsan!
Distriktsdagen har ägt rum och vi i programgruppen kände att det blev en lyckad tillställning.
Stundtals regn och kalla vindar stoppade inte alla glada scouter som deltog.
Våren har gått väldigt fort så årets första scouttermin har redan tagit slut.
Många möten med glada scouter som har kommit på våra terminsmöten och visat ett stort
intresse trots att vi har tillfälliga lokaler i Vedum.
Efter att ha gått och funderat och längtat efter en scoutstuga under hösten och vintern så är nu
lösningen här J
Det har nu börjat med återuppbyggnad av Vedums scoutkårs scoutstuga som kommer att bli
större och väl anpassad för framtidens aktiviteter. Att få äran att vara med och planera ett
sådant här bygge och samtidigt få hjälpa till att bygga är superkul!
Alla möten med Scoutledarna i Vedum och Scouternas föräldraförening har skapat idéer till
det som ska bli vår nya stuga.
Det är otroligt att se hur mycket alla som deltar i återuppbyggnaden brinner av arrangemang
och vill bidra med det som varje individ kan bidra med.
Stugan ska stå färdig nästa år så nu är grundarbetet i full fart!

Foto Johannes Lundgren

Med vänlig hälsning Johannes Lundgren
Ledare Vedums scoutkår
Ordförande Programgruppen Skaraborgs Scoutdistrikt
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Hej alla!
Nu har vi redan kommit till försommaren hoppas ni som hade läger över Kristi
himmelfärdshelgen hade det fint!
Många kårer kommer att ha läger i sommar
både kårgemensamma, egna kårläger och
även utlandsläger. Kan tänka mig att
förberedelser pågår för fullt och att
scouterna längtar!
Här på kansliet ska stugkatalogen som fått
några år på nacken uppdateras. Den kan
vara till hjälp när man t ex vill planera en
hajk på annan ort. Ni som inte skickat in
kårens uppgifter än, ombeds göra det så
snart ni kan.
Till hösten, 2 september, kommer
Scouternas hemsidesportal att bytas ut,
vilket innebär att kårer och distrikt behöver
göra nya hemsidor. Distriktets hemsida
kommer därför att se lite annorlunda ut än
idag.

Blat

Manusstopp Utgivning

3 2019
4 2019
5 2019
6 2019

15 maj
15 augusti
15 september
15 november

3 juni
1 september
1 oktober
1 december

Ansv utgivare: Distr.ordf Tobias Fransson
tel: 0730-40 31 19
Redaktion: Skaraborgs scoutdistrikts kansli
Solveig Ekman, tel 0761-41 28 01

Eftersom det är rätt mycket på gång är
tankarna långt ifrån semester just nu men
15 juli -12 augusti kommer kansliet att
vara semesterstängt.

Blat är upplagt på distriktets hemsida

www.skaraborg.scout.se
Adress:
Skaraborgs scoutdistrikt
Green Tech Park
Gråbrödragatan 11
532 31 SKARA

Önskar er alla en riktigt härlig sommar!
Kram / Solveig

Telefon 0761-41 28 01
Epost: info.skaraborg@scouterna.se
Hemsida: www.skaraborg.scout.se

Semesterstängt v 29-32
Ordinarie öppettider för kansliet
Måndagar 09-15
Tisdagar 09-15
Onsdagar 15-20
Torsdagar 09-15

Vår katt är väldigt bra på att lata sig –
något att ta efter under semestern kanske?

Tack till er som skickat in texter

Lunch kl 12-13

och material till Blat! Som ni vet
bygger Blat på inskickat material.

(Med reservation för ändringar.)
Välkomna att titta förbi!
Ring gärna innan för säkerhets skull för att
veta att jag är på plats.
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Töreboda scoutkår
bröd och kaffe med äppelkaka. Vi
brukar även visa en del scoutövningar
så att besökare kan se vad vi gör och
även prova på om andan faller på.
Det är även tradition att Töreboda
scoutkår serverar glögg, säljer korv med
bröd samt anordnar lotteri och
fiskdamm på kommunens julmarknad.
Vi försöker åka på läger anordnade av
andra kårer, i den mån våra ledare kan
och rent ut sagt orkar. Sommaren 2018
besöktes Kragenäs under tre dagar, som
tur var precis innan eldnings-förbudet trädde
i kraft. Dessa dagar var fantastiska med sol,
bad och resulterade i nya internationella
scoutkontakter!

Töreboda scoutkår bildades redan 1927 och
har sedan dess haft verksamhet i Töreboda. I
dagsläget har kåren ungefär 50 medlemmar
och i år finns barn och ungdomar i alla
avdelningar, från Spårare till Utmanare och
Rover. Våra Rover- och Utmanarscouter
brukar dyka upp på allehanda
scoutaktiviteter i vår region, ni kanske har
träffat dem?
I år är Spårar- och
Upptäckargruppern
a större än på länge,
kanske tack vare ett
nära samarbete med
Töreboda kommun
och den kommunala
mellanstadieskolan
som anordnat
prova-på tillfällen både på och utanför
skoltid i samarbete med kåren. Efter sådana
dagar dyker det ofta upp en eller ett par nya
scouter på nästkommande möte vilket vi
självklart tycker är jätteroligt!
En stor utmaning för oss är att scouterna ska
vilja stanna i kåren även i tonåren. Vi
blandar ”vanliga” hajker och läger med
LAN-hajker beroende på vad scouterna
själva vill och vi låter alltid scouterna vara
med och planera sina terminer så att mötena
uppskattas av både scouter och ledare.

I år har vi hunnit med att anordna Operation
Vildmark 2019. Av 15 anmälda lag
fullföljde 13 hela vandringen. Segrade
gjorde Älgarna från Hunneberg. Kårens
Rover och Utmanarscouter planerade allt i
minsta detalj och ska ha en stor eloge för sitt
arbete. Äventyrarna passade på att ha en
övernattningshajk i samband med
eldningskontrollen på OPV. Det var främst
ledarna som passade kontrollen men
Äventyrarna slog nytt kårrekord i Lägerbål
med två timmars oavbruten sång!
Vi vill även passa på att tacka för ett trevligt
arrangerat distriktsmästerskap som för
Törebodas del resulterade i nöjda scouter,
Silveryxa och glass på hemvägen.

Under året som gått har vi som vanligt
deltagit på Skördefesten i Hajstorp. Under
två dagar anordnar vi lotteri, säljer korv med

Hälsningar
Kent Karlsson, Töreboda scoutkår
Fotograf: Kent Karlsson
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Operation Vildmark 2019
Efter flera års försök stod Törestubben från Töreboda Scoutkår
som segrare i OPV 2018 och planeringen inför OPV 2019
startade. Under hösten och våren har Roveravdelningen
tillsammans med utmanarna i kåren planerat, testat och planerat
ännu mer inför årets upplaga som genomfördes 1-2 mars.
Årets OPV startade i Halna Bygdegård ca 1 mil sydost om
Töreboda. Totalt var 15 patruller med 68 deltagare anmälda och
villiga att anta vår utmaning. Efter visitation av patruller och
packning var det hörselkåpor och ögonbindlar på för vidare
transport ut till den hemliga startpunkten. Vid starten meddelades kompassriktning och
avstånd till kontroll 1 och patrullerna började vandra med ca 30 minuters mellanrum.
På kontroll 1 fanns möjligheten att komplettera och lyxa till matransonen som patrullerna fick
med sig vid start. Med hjälp av OPV-pengar kunde patrullerna betala för att kasta boll, kasta
pil eller utmana en funktionär på kortspelet 21. Ville det sig väl kunde patrullerna vandra
vidare med en påse kaffe, godis eller andra godsaker. Dock fick de allra flesta lämna tomhänta
och desto mer fika för funktionärerna :).
På kontroll 2 fick patrullerna öva på sina eldkunskaper för att i slutet belönas med en
sifferkod. Kontrollen planerades och leddes av Äventyraravdelningen som passade på att ha
en OPV-hajk i skogen.
Efter en lång vandring till kontroll 3 där många patruller tog en rejäl omväg var det dags att
spänna musklerna och skjuta pilbåge. En inte alltför lätt uppgift visade det sig. Det är tydligen
mörkt ute på natten och svårt att se måltavlan. En eloge till de som lyckades träffa. Bra
jobbat! Vid kontroll 3 började tröttheten komma för många patruller och två patruller valde att
avbryta sitt äventyr (vilket i slutändan skulle visa sig vara positivt för arrangören men mer om
det senare). Med sig från kontrollen fick alla patruller med hjälp av sifferkoden en lysdiod att
använda på en senare kontroll.
Efter tävlingens längsta sträcka började patrullerna till slut komma fram till kontroll 4. Här
väntade en skön stunds avkoppling i ett uppvärmt militärtält samtidigt som patrullerna fick
lyssna på en saga. Till denna följde en del frågor om innehållet. Vet att några deltagare såg ett
tillfälle för sömn under denna del av vandringen. Efter att gladeligen lämnat det sköna, varma
och mysiga tältet gick vandringen vidare mot kontroll 5.
På kontroll 5 hade patrullerna nytta av sitt nötande av knopar. Med hjälp av ett långt tjockt rep
skulle patrullerna slå ett antal knopar samtidig som två personer satt fast i varsin ände. Efter
gott samarbete lyckades många av patrullerna med uppgiften.
Kontroll 6 handlade om sjukvård. Med trötta ben fick patrullerna montera ihop en bår och
bära en patrullmedlem en sträcka på kortast möjliga tid. Vi kan tänka oss att det var många
frivilliga för att ligga på båren!
På kontroll 7 fick patrullerna användning av lysdioden från kontroll 3 och med hjälp av olika
elektriska komponenter skulle de få lampan att lysa. Här varierade resultatet och troligtvis
hade de flesta målgången i tankarna.
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Forts. nästa sida

Väl i mål fick patrullerna ett varmt mål mat i magen innan det var dags för hemgång. Varför
var det nu positivt att några patruller valde att bryta vid kontroll 3 undrar ni? Jo för strax efter
att ena patrullen kommit tillbaka till startplatsen ringde funktionärerna från kontroll 4 och var
tvungna att bryta pga. sjukdom. Vad gör vi nu tänkte vi då antalet funktionärer var begränsat.
“Vi kan ta den kontrollen!”, hörde vi plötsligt någon säga från soffan intill. Stort tack till
Thomas och Anton från Hällmans sjuksköterskor som i sann scoutanda löste problemet och
frivilligt ställde upp som funktionärer efter att de avbrutit tävlingen.
Vi vill tacka alla deltagare och funktionärer för ett väl utfört arrangemang och vi ser fram
emot att själva kunna delta nästa år i OPV2020. Grattis Älgarna från Hunneberg till vinsten!
Vi syns och hörs förhoppningsvis innan dess!
Scouthälsningar,
Töreboda Scoutkår
/Joel

Kårer som skriver i Blat
I detta Blat fick vi läsa om vad Töreboda scoutkår gör! ”Kårens sida” är 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 Vedums scoutkår på tur att berätta.
Bifoga gärna en bild, i separat jpegfil. Välkommen att skicka in!
Blat nr
4
5
6

Kår som skriver
Vedum
Väring
Active scout

Manusstopp
15 augusti
16 september
15 november
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Distriktsstämma 10 april 2019
Ett trettiotal personer från
distriktets kårer kom till
distriktsstämman i Skara på
kvällen den 10 april. Det började
med att alla samlades för fika och
en pratstund med varandra innan
stämman drog igång.
Utvecklingskonsulten Mio
Kuschnick från Västra kansliet och
Louise Sahlin från Sensus inledde
med en kort information om sina
verksamheter och hur kårerna kan
ha nytta av dem. Därefter var det
distriktsstyrelsens tur att presentera
sig för att ge alla ett ansikte på
vem som är vem.
Distriktsordförande Tobias
Fransson öppnade stämman och till
stämmans ordförande valdes
Mikael Wahlborg från Skara
scoutkår. Verksamhetsberättelse och bugetutfallet föredrogs. De frågor som togs upp rörde
regionsbidragets minskning gentemot budget. Revisionsberättelsen lästes av Mats Beckman,
balansräkningen fastställdes därefter och styrelsen beviljades ansvarsfrihet för året som gått.
Under punkten Övriga frågor togs flera ämnen upp.
Rapportering av kårgemensamma aktiviteter diskuterades, bl a kan rapportering göras direkt
efter aktiviteten för att underlätta för kåren. Information och anvisningar angående
kårgemensamma aktiviteter kommer att sammanställas.
Utbildning efterfrågades av kårerna och stämman diskuterades om en kortare endagskurs för
nya ledare i distriktet kan behövas, då många har svårt att avsätta en hel helg för utbildning.
Att ha kursen i närområdet är också viktigt för att få deltagare. Det framfördes också
önskemål om en ny scoutnetkurs.
Ingela Eriksson berättade att utbildningen Leda scout planeras till Stora Levene 26-27
oktober. I januari 2020 blir det en kurshelg med olika kurser på Flämslätt arrangerad av
Scouternas folkhögskola.
Kårernas sommarläger togs upp. Ett större kårgemensamt läger planeras till Baggatorp 6-9
juni med Skara, Götene, Falköpings, Forshems, Lidköpings och ev Tidaholms scoutkårer.
Värings scoutkår åker till Segelstorp v 32 och inbjuder fler kårer att vara med. Nossebro och
Dala scoutkår åker på läger till Sparreviken, Vedum och Herrljunga scoutkår har läger på
Apelviken och Skövde scoutkår åker till Vässarö på läger.
Värings scoutkår kommer att åka till England för ett läger i Essex 1-8 augusti 2020. De
undersöker just nu resvägar. Information om lägret för intresserade kårer eller funktionärer
finns på lägrets hemsida.
Regionslägret 2020 är under planering och LÄKO ska träffas. Plats och lägerdatum är inte
klart än.
Därefter avslutades stämman och Mikael tackades med en blomma för skickligt
ordförandeskap.
Det var trevligt att träffas och att så många kom / Solveig Ekman
7

Distriktsdagen 12 maj 2019
Resultaten från Distriktsdagen i Baggatorp
Björnjakten: Flygkrypen från Värings scoutkår
Silveryxan Upptäckare: Vargen från Töreboda
scoutkår
Silveryxan Äventyrare: Skogsspejarna från
Värings scoutkår

Grattis!

Foto:
Töreboda scoutkår
Illustration: Pixabay
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Presentation av en scoutledare
Helena Ohlin, ansvarig ledare för Äventyrarscouterna i
Värings scoutkår
Helena började i Värings scoutkår 1994 som juniorscout/
upptäckare.
Idag är hon ledare för Äventyrarna tillsammans med Andreas
Liljeqvist, Mikael Wadman, Ulf Josefsson och ibland även Sebrina
Junkerfelt.
Eftersom de är många ledare, fungerar det även om någon inte kan
komma. De brukar vara två eller tre ledare på varje möte.
Hur gick det till när du började som ledare? - Det var i samband
med kårens läger i England 2008. Jag fick vara ansvarig för
Foto: Privat
äventyrarscouterna på resan och tyckte att det var så kul att vara
tillsammans med den gruppen. Vi hade roligt ihop och blev vänner.
Jag var i 25-års åldern när jag blev ledare och det passade bra vid den tiden, då hade jag fått
körkort och ordnade arbetstider. Helena menar att det var en slump att hon halkade in i
ledarrollen under Englandsresan. Hon trivs med vara ledare för Äventyrare eftersom de är
ganska självgående och även roliga att umgås med.
Värings äventyrarscouter får skriva konkreta förslag i början av terminen på vad de vill göra.
Den här våren ville de laga mat med olika utomhustekniker, lära sig mer om överlevnad och
göra hantverk. En programpunkt kommer att bli ”praktiska reparationer på hajken”.
Helena berättar att hennes scoutgrupp är aktiva ungdomar som tycker om att göra saker, gärna
elda och laga mat. Sen är de alltid pigga på att leka och spexa. ”Vi vill gå långt och äta kottar”
är ett internt begrepp som äventyrarscouterna har myntat och med det menar de en aktivitet där
de får utmana sina överlevnadskunskaper.
Äventyrarna brukar ha en sommarhajk som de får planera själva till stor del. De planerar
sträckan, vilken mat de ska laga etc. Ett år ville de göra husmanskost och då lagades
raggmunkar och stekt fläsk på hajken. I samband med hajken, vävs olika märken in från
märkessystemet. När det gäller kårens sommarläger åker de till Segeltorp i slutet av sommaren.
Nästa år kommer kåren att åka till ett läger i England.
Vilken scoutaktivitet gör du helst för egen del? – Då vill jag packa ryggsäcken och hängmattan,
åka iväg med några vänner och bara njuta av tillvaron i naturen.
Nämn ett trevligt scoutminne: - Den förra Englandsresan 2008 är ett speciellt minne. Resan och
lägret pågick i drygt två veckor och det blir en särskild stämning när man umgås så länge.
Ett annat roligt lägerminne är från ett kårgemensamt läger på Viken. Vi gjorde dräkter som var
kopplade till Olympiska spelen i olika tidsepoker och det var väldigt kul att planera det, berättar
Helena.
Vad ger det dig att vara scoutledare? - Glädje. Glädjen att få följa scouterna under utveckling,
från osäker till mer självsäkert “Jag kan!” och att se scouterna växa som personer.
Varför vill du vara scoutledare? - För att jag får göra det jag tycker om! Jag får dela med mig
av det jag gillar med scouting, lära scouterna det jag lärt mig inom scouting och inspirera till att
vilja testa nya saker. Som vuxen scout finns det inte mycket aktiviteter utöver utbildningar - det
finns t ex inte många hajker och läger för vuxna men som ledare får jag ju möjlighet att åka
iväg på både hajker och läger.
Forts. nästa sida
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Vad är roligast? - När scouterna har roligt, trivs och Vill göra nya saker. Att åka på läger, både
mindre kår- och distriktläger men även större som Essex i England som vi ska till igen nästa år.
Att vara scoutledare och arbetet som florist tar det mesta av Helenas tid. Sen vill hon förstås
hinna umgås med sin familj också och när vi talades vid skulle hon packa för att åka till
Stockholm och bl a träffa sin bror.
Helena ger alltid ett positivt intryck och jag förstår att hennes scouter tycker om henne!
Vid tangenterna/ Solveig Ekman

Skaraborgs scoutdistrikt
finns nu på instagram
Skicka gärna bilder med förklarande text till Sophie Hassel Hedihn på
epostadress sofi.hassel.hedihn@hotmail.com Så blir det upplagt på
instagram och facebooksidan.
OBS: Fotografen ska ha godkännt att bilden publiceras.

Utbildningshelg på Flämslätt
25-26 januari 2020, boka in datumet redan nu.
Mer info kommer.
Gå in på kurskatalogen och se vilka
kurser som kommer att hållas inom
västra regionen
http://www.scouternasfolkhogskola.se/kurskatalog/

Scoutforum 13-15 september
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=scoutforum#
För Scouternas arrangemang kan kårens bonuspengar användas till deltagaravgifter.
Kontakta kansliet i Skara om du har frågor, tel 0761-41 28 01
10

TIDSPLAN 2019
Januari
15
Manusstopp Blat 1
19-20 Lång-DS

Juni-Juli-Augusti
3/6
Blat 3 kommer ut
14-20/7 Äventyrarviken
21-27/7 Utmanarviken inställt
22-25/7 Vikenveckan
15/8
Manusstopp 4

Februari
1
Blat 1 kommer ut
1
Myskväll Utmanare och Rover *
2-3
Vinterhajk*
22
Thinking Day
27
DS-möte
Mars
1-2
14
18
21

OPV*
DS-möte
Manusstopp Blat 2
Distriktsforum*

April
1
10
10
13-14
23

Blat 2 kommer ut
DS-möte
Vårens distriktsstämma*
Öppningshelg Viken
Sankt Georg

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

Maj
11
Guldkniven*
12
Distriktsdagen*
15
Manusstopp Blat 3
22
DS-möte
29/5-3/6 Vandring Jämtlandstriangeln*

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

Aktiviteter som är markerade med * är
bonusberättigade. Bonus kan även sökas
för kårgemensamma aktiviteter och kårutveckling.
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