
  

Blat nr. 4 -2019 
Informationsskrift för Scouterna i Skaraborg 
 

                

 
KANSLISIDAN .......................................................................... 2 

PIRATLÄGER I BAGGATORP ................................................ 3 
VAD HÄNDER I VEDUMS SCOUTKÅR?   ......................... 4-5 

KÅRER SOM SKRIVER I BLAT .............................................. 5 
                   VIKENVECKAN …………..…………………………………. 6 

INBJUDAN TILL CHIPONG  .................................................. 7 
INBJUDAN JOTA-JOTI ........................................................... 8 

PRESENTATION AV EN SCOUTLEDARE ........................... 9 
LÄGER2020, DISTRIKTSSTÄMMA ...................................... 10 

MEDDELANDE ANG UTBILDNING MM ........................... 11 
TIDSPLAN 2019  ..................................................................... 12 

Bild från lägret Scoutiwood. Byutsmyckning med inspiration från Bilar-filmerna. 
Foto: Mattias Andersson Vedums scoutkår 



 2 

Hej alla! 
 
Nu är det slut på lata sommardagar och tid 
att samla ihop sig och få lite ordning i 
tillvaron igen.  Skönt på sitt sätt kan jag 
tycka!  
Jag hoppas ni haft fina upplevelser i 
sommar! För min del har det varit en 
toppensommar. Varmt i vattnet hann det 
bli ocksåJ bl a badade jag i en insjö i 
Gästrikland med 26 graders 
vattentemperatur, då hade man inte 
bråttom upp! 
Sen gissar jag att många har fina 
lägerminnen efter sommaren! 
Ett läger där flera kårer deltog, var 
Piratlägret i Baggatorp, som ni kan läsa om 
på nästa sida.  
 
Höstens arrangemang börjar med en härlig 
hajk på Viken för utmanare och 
roverscouter i september.  
Roliga aktiviteter, gött häng och god mat 
utlovas. Läs mer i inbjudan på sid 7. 
 
Distriktets nya webbsidan är nu upplagd. 
Vissa delar är dock inte helt färdiga, vilket 
jag hoppas ni har överseende med. 
 
I dagarna kommer ett mail till kårens 
postmottagren med uppgifter att uppdatera 
inför nya matrikeln. Så snart ni vet vilka 
kårens funktionärer är, skickar ni tillbaka 
en uppdaterad lista. Då kan vi kontakta 
”rätt” person. 
Tack på förhand! 

 
Ha det gott i 
sensommarvärmen! 
 
 
Kram / Solveig 
 
  
 

 
Tack till er som 
skickat in texter och 
material till Blat!   
Som ni vet bygger Blat 
på inskickat material.  

 
 
 
Blat    Manusstopp Utgivning                 
 
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 
 
 
 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.

Bild Pixabay, Fotograf Picnic 
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Skepp	ohoj!

Varma dagar, svala nätter och lite 
regn under vandringen. Så kan 
många scoutläger sammanfattas. 
Alla kan däremot inte stoltsera med 
pirater och skattjakter.  
Under nationaldagshelgen träffades 
scouter från Falköping, Tidaholm, 
Skara, Götene, Forshem och 
Lidköping på Baggatorp för att 
leva sjörövarliv och, som pirater 
gör, sova i tält och paddla kanot. 
Torsdagen den 6 juni ramlade kår 
efter kår in och vid middagstid 
samlades alla för att tillsammans 
hissa flaggan. Eftermiddagen gick vidare 
med tillverkning av diverse nödvändig 
utrustning såsom flaggor och skattkistor 
och huvuddukar. Patrullerna fick stränga 
order om att vakta sina skatter och att hela 
tiden ha dem under uppsikt. Sjörövare 
lurade överallt och bytte gärna ut skatterna 
mot kottar så fort de fick chansen. När 
kvällen avslutats med lägerbål kunde vi till 
slut krypa in i våra kojer och havet gungade 
oss till sömns.  
 

På fredagen var det dags för skattjakt. De 
luriga piraterna hade ordnat med många 
aktiviteter och genom att baka till exempel 
muffins och spela kubb kunde skattkistan 
fyllas på. Fortfarande fanns risken för att bli 
bestulen och skattkistorna vaktades 
noggrant. 
 
På lördagsmorgonen var det sen dags för 
spårarpirater och upptäckarpirater att ge sig 
ut på en vandring. Längs med vägen gällde  
det att bygga bårar och elda för att ta sig 
framåt. De usla piraterna tog bra betalt och  
det var tur att det bjöds på hamburgare, 
annars hade det nog blivit myteri. 
 
 

 
De äldre utmanar- och äventyrarpiraterna 
fick istället paddla sig fram längs Tidan och 
det var tydligt att även här fanns det 
utmaningar. 
 
När alla till slut kommit tillbaka (ganska 
blöta på grund av årets häftigaste regnskur) 
kunde vi summera en lång, och för vissa, 
ganska jobbig dag. Detta botades enkelt 
med varm choklad och när klockan 
närmade sig åtta var det återigen dags för 
lägerbål. Lägerbålet visade sig vara ett 
piratråd och vi gav oss tillsammans ut på en 
sjörövarresa där vi träffade på både 
kängurur och sjörövar-Fabbe. 
 
Sista dagen på Pirat 2019, rivning av lägret 
och hemfärd stod på programmet och när 
allting till slut var nedpackat kunde vi 
sammanfatta ett härligt scoutläger med 
många spännande äventyr. 
 
 
Falköping, Tidaholm, Skara, Götene, 
Forshem och Lidköpings scoutkårer genom 
Micke Wahlborg 
 
 
 

Foto: Tobias Fransson 
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Vad händer i 
Vedums scoutkår? 
 
Hej! 
 
Då var det Vedums tur att synas här i Bla´t 
igen. Vi har ett väldigt speciellt 
verksamhetsår bakom oss, eftersom vi har 
varit utan scoutstuga sedan branden förra 
sommaren. Bara några dagar efter att vi 
kommit hem från ett väldigt bra läger i 
Skottland ringde brandkåren och sade att 
vår stuga var nedbrunnen. Detta har förstås 
påverkat oss mycket under året.  
 
Vi hyr ett rum i Laskegården (bygdegården) 
i centrala Vedum och går så ofta vi kan upp 
till Lövaråsen där scoutstugan låg. Där har 
vi ett förråd med material som klarade 
branden och en eldplats med lite tak över 
huvudet. Min farhåga att medlemsantalet 
skulle minska under hösten pga allt vad 
branden inneburit kom på skam, det blev 
tvärtom! 
Att möta svårigheter med gott humör sätts 
på sin spets i ett sådant här läge. Det är inte 
i alla lägen jag för egen del känt att jag kan 
leva upp till det… Men, den beslutsamhet 
som gemensamt finns bland ledarna i kåren 
att vi inte tänker ge upp, fångar nog kärnan 
av den punkten i scoutlagen! 
Ett stort tack till alla kårer, 
distriktsledningen och privatpersoner som 
engagerat sig i vår situation med 
ekonomiska bidrag, material, erbjudanden 
om att låna material eller att stötta oss på 
annat sätt! Det är överväldigande! 
 
Det gångna året har inneburit verksamhet 
som vanligt med veckomöten på fyra 
avdelningar, fast med en promenad i början 
och slutet av varje möte för att komma till 
”scoutstugan”. Vi har också hållit liv i en 
liten utmanarscoutavdelning med 
helgmöten en gång per månad. Den 
avdelningen växer i höst och ska ha möten 
lite oftare, kul!  
I övrigt har vi haft vandringar, 
övernattningar och hajker och deltagit i 
distriktsdagen under året.  

Scoutiwood-skylten möttes vi av i lägrets början 

Galainslag från scenen är självklart inslag 
från läger med filmtema 

Populär sysselsättning: Att samla filmisar av 
mer eller mindre kända ledare för att fylla 
Wall of Fame i byn. 

Forts. nästa sida 
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I höstas hade vi en bio- och pizzakväll för 
alla scouter och föräldrar, pengar som 
kommit in via Returpacks Pantamera-
kampanj använde vi till det.  
Det är ganska lättförtjänta pengar, vill ni 
testa, läs mer om föreningskampanjen på 
www.pantamera.nu 
 
Att åka på läger tycker jag är lite av 
höjdpunkten på scoutåret. Vi ordnade ett 
eget spårarläger nära Vedum med 20 
deltagare vid Kristi Himmelfärdshelgen. 
I slutet av juli åkte 17 upptäckare och 
äventyrare och fem ledare till Scoutiwood, 
Västgöta Södras distriktsläger med 
filmtema.  Vi var inbjudna av Herrljunga 
scoutkår och bodde tillsammans med dem 
samt Alingsås sjöscoutkår i byn Bilar. 
Bilderna kommer från lägret.  
 

 

Det är bra att komma iväg på läger som 
någon annan ordnat och få inspiration till 
aktiviteter vi inte gjort förut. Några av våra 
äventyrarscouter har också varit på läger på 
Lysestrand och Viken, vilket är riktigt kul! 
 
Parallellt med den vanliga verksamheten 
har arbetet med en ny scoutstuga pågått. 
Med hjälp av ersättningen från försäkrings-
bolaget samt ekonomiskt bidrag från Vara 
kommun och Sparbanksstiftelsen 
Skaraborg, är uppbyggnaden igång med 
lokala byggfirmor. Om allt flyter ska det 
finnas ett nytt hus nästa vår, som förstås 
kommer att bli jättefint! Det är mycket 
arbete kvar men vi ser enormt mycket fram 
emot detta! En inbjudan till invigningen 
kommer! 
 
Mattias Andersson 
ordförande Vedums scoutkår 

Kårer som skriver i Blat  
 
Här fick vi läsa om vad Vedums scoutkår gör!  ”Kårens sida” är till för att  
vi ska få 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 Väring scoutkår på tur att berätta.  
Bifoga gärna en bild, i separat jpegfil. Välkommen att skicka in! 
 

Blat 5  Väring s scoutkår  Manusstopp 16 september 
Blat 6  Active scout   Manusstopp 15 november   
 
 

Stor koncentration vid stapling av muttrar 
med pincett 

By-utsmyckning med inspiration från 
Bilar-filmerna 
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Vikenveckan	22-25	juli

 
 
Under fyra dagar i juli samlades deltagare, assistenter och ledare, drygt 20 personer, till årets 
upplaga av Vikenveckan på Solviken. Både nya och återvändande lägerdeltagare deltog. 
Första dagen bestod av inpackning och rundvandring. De flesta deltagarna valde det fasta 
vindskyddet "Huket" som sovplats medan några hellre ville sova inomhus. På eftermiddagen 
tillverkades och målades patrullflaggor. Deltagarna blev indelade i två patruller "Rödskägg" 
och "Kroknäsa". Alla fick även veta att Viken tidigare varit ett pirattillhåll och att det 
någonstans fanns en skatt gömd. Som ledtråd hade piraterna lämnat kartbitar på olika ställen 
och deltagarnas uppgift blev att försöka finna skatten. Dagen avslutades med sång och musik 
under ett lägerbål. 
Eftersom temat för lägret var pirater så tillverkades under tisdagen ögonlappar och 
huvudbonader till utstyrsel. Eftermiddagen gick till bad samt förberedelse och provning av 
kanoterna inför nästa dags kanotäventyr. 
På onsdagen var det så dags för kanotpaddling och vandring. Först paddling till Älgön med 
tillhörande bad. Sedan paddling in mot fastlandet där lunch väntade i form av våfflor över 
öppen eld. När alla var mätta vandrade vi tillbaka till Viken. På kvällen var det lägerbål som 
avslutades med lägermärkes-ceremoni. 
På torsdag förmiddag återstod sista uppgiften 
att försöka pussla ihop de olika kartbitarna och 
hitta den gömda skatten med guldpengar. 
Efter skattlycka, packning samt städning 
avlutades lägret för denna gång.  
 
 
Text och foto: Tobias Fransson 
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Alla utmanar- och roverscouter 

 
Nu är det äntligen dags för 

 

C  H  I  P  O  N  G 
 

Vi ses på Viken Rosendala den 28-29 september 
för en hajk med kul aktiviteter, gött häng och god mat! 

Mer info kommer närmare utsatt datum. 
 

Anmäl dig senast söndagen den 22 september 
ti l l :  

info.skaraborg@scouterna.se 
Deltagaravgift: 50 kr 

 
Har du några frågor?  

Kontakta Johannes Lundgren – 070 860 77 13 
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Välkommen till JOTA-JOTI i Väring 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Helgen 18–20 oktober är det JOTA-JOTI i Väring. 
Upptäckare är välkomna från fredag till lördag och 
Äventyrare från lördag till söndag. 
Utmanare och Rover är välkomna hela helgen. 
 
Under helgen utlovas god mat, roliga aktiviteter som 
lägerbål och hantverk samt gott sällskap. 
Förläggning sker utomhus och ordnas av oss. 
Varje deltagande patrull skall ha med en egen ledare. 
Mer information kommer efter sista anmälningsdatum. 
 
Sista anmälningsdatum: Måndag 30 september 
Anmälan sker via mejl, där vi vill ha följande information: 
 
Antal deltagare samt deras personuppgifter 
Eventuella födoämnesallergier 
Önskad T-shirtstorlek för samtliga i patrullen 
 
Mejl: Jota.varing@gmail.com 
 
 

Välkomna! 
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Presentation	av	en	scoutledare

Adrian Andersson, Töreboda scoutkår: 
 
Scoutledare, ingår i Läko för Läger 2020  
och aktiv roverscout. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Adrian är ansvarig ledare för Upptäckarna i Töreboda som är en grupp på ca 8 scouter. 
När behovet av ny ledare kom upp på förra årsmötet, tyckte Adrian att det kunde passa och 
anmälde sig till uppgiften. Han har varit hjälpledare för olika åldrar tidigare så det låg nära till 
hands att ta nästa steg.  
Nu har han haft gruppen i en termin och de har sina möten samtidigt som Äventyrarna. 
Han tycker det är kul och utvecklande att vara scoutledare.  
- Man får tänka lite annorlunda när man är ansvarig ledare, istället för hjälpledare som blir 
tilldelad en uppgift.  Jag blir även en förebild för scouterna.  
 
Varför vill du vara scoutledare? Det är roligt att vara tillsammans med barnen och även visa 
dem varför jag fortfarande är scout. Den här åldersgruppen är härlig – de är fortfarande barn 
och har inte något filter utan pratar fritt och vågar ifrågasätta. 
Inför terminen har Adrian en del ideer om vad han vill ha med i programmet, sedan får 
scouterna säga sitt om vad de vill.  
 
Vad vill scouterna helst göra? Många tycker om att skapa, tälja och surra. De är intresserade 
och vill ofta veta ”varför” saker ska göras på ett visst sätt. Det tycker jag är bra! 
 
Något som kan vara en utmaning som ledare? På Demokratijamboreen talades det om att 
”överträffa scouternas förväntningar”. Jag kan tycka att det är en svår utmaning att nå upp till 
det målet.  
Vid frågan om han känner behov av någon utbildning menar Adrian att en kurs eller workshop 
om programplanering skulle vara intressant för honom. 
 
Vilken scoutaktivitet gör du helst för egen del? Jag tycker mycket om att vandra och har nog 
gått alla vandringslederna i Tiveden. En vandring i Norge lockar också. 
 
Nämn ett särskilt scoutminne? Det första stora lägret för min del, Jingijamboree, då jag var med 
som ledarbarn. Det var fascinerande med så många människor av olika nationaliteter på samma 
läger. 
 
Varför tycker du någon ska börja som scout? Alla vänner man får! 
 
Som den aktiva personen han är, hinner Adrian förutom scoutingen även att cykla en del 
mountainbike.  
Grattis till Törebodas upptäckare som har en så positiv och ambitiös ledare! 
 
                                                                                                            Text: Solveig Ekman   Foto: Jörgen Niemi 
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Ta chansen att skapa 2020 års stora lägerupplevelse i väst.  
Vi söker dig som vill vara med och planera eller genomföra nästa 
års storläger.  
Läs mer på vår hemsida https://liv.scout.se och intresseanmäl 
dig! Det blir kul, vi lovar:) 
	
	

	 	

Höstens	Distriktsstämma	
20	oktober	kl	14.00	

Plats:	Skövde	scoutstuga	i	Hentorp	
	
	

Motioner	ska	ha	kommit	till	distriktskansliet	senast	22	september.	
Stämmohandlingar	kommer	att	skickas	till	kårens	
ordförande	och	epostmottagare	samt	läggas	upp	på	
distriktets	hemsida	för	nedladdning	27	september.		

	
Välkommen	med	anmälan	till	distriktskansliet	senast	13	oktober		
epost	info.skaraborg@scouterna.se	eller	tel	0761-41	28	01	
Meddela	även	behov	av	specialkost.	
Ev	avanmälan	senast	48	timmar	innan	stämman,	därefter	är	anmälan	bindande.	

Fotograf: Nathalie Malic/Scouterna 
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Kurser	läggs	upp	kontinuerligt	i	
kurskatalogen	på	Scouternas	
Folkhögskolas	hemsida.		
Gå	in	via	nedanstående	länk	för	
att	se	kurser	i	västra	regionen.	

	
http://www.scouternasfolkhogskola.se/kurskatalog/#vf_vstra	
	
T	ex	arrangeras	Leda	scouting	(nykter	touch)		
den	26-27	oktober	i	Stora	Levene	scoutgård.		
Kursbeskrivning 
Leda Scouting med nykter touch är utbildningen för dig som är ny som 
ledare eller inte tidigare har deltagit i någon scoutledarutbildning. 
Kursen består av teori, praktiska övningar och många tillfällen att uppleva 
scouting. 

	
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. 

 

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

Utbildningshelg på Flämslätt  
25-26 januari 2020, boka in datumet redan nu. 
Mer info kommer. 
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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* inställd 
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 inställt 
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 
28-29 Chipong * 
 
 
 
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

 


