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Alla scouter samlade i Tidsmaskinen under Nybyggarlägret 2018 i Väring.
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Foto: Ingela Eriksson

Utsikten!
Hej och välkomna åter till ordinarie
scoutverksamhet med kårmöten och
samling i de olika grupperna för höstens
aktiviteter! Hoppas ni alla har haft en kul
sommar med läger och andra aktiviteter.
Foto: Pixabay

Nu är det dags att rulla upp skjortärmarna och gemensamt skapa meningsfulla
aktiviteter så våra unga scouter trivs, lär sig ”scouting” och kanske lockar med
sig nya vänner till vår gemenskap.
Nu vänder jag mig speciellt till de ledare som varit ansvariga för sommarens
läger och kårledningarna med en liten vädjan: Om ni tycker det kommer att vara
svårt att hålla ordning på vilka som var med på de olika aktiviteterna
(kårgemensamma) för att senare (våren 2020) rapportera in detta till Kansliet så
gör det nu. Vad som behövs är Aktivitet, deltagarnas födelsedatum
(ååmmdd), namn och kår och såklart hur många dagar de deltagit, så lägger
vi in detta på kansliet.
”Kårgemensamt” innebär att minst två kårer från Skaraborg scoutdistrikt gör
aktiviteten tillsammans. Om ni är arrangerande kår, tänk då på att när det
dessutom finns deltagare som inte tillhör Skaraborg men är med i scoutkår inom
regionen (Västra Götaland), så får vi även räkna med dessa när vi rapporterar.
T.ex. var en kår från S Älvsborg med på vinterhajken, vilket gör att vi får en del
” poäng” för detta. Sen gäller ju som vanligt åldersbegränsning 7-25 år för
scoutaktiviteterna. (För kurser kan även vuxna räknas med.)
Varför är nu detta så viktigt? Jo, Distriktet och kansliet är till stor del beroende
av det bidrag vi får från VG-regionen för sin verksamhet. Klarar vi inte detta
ekonomiskt tvingas vi förr eller senare avveckla kansliet och låta allt skötas helt
ideellt av de valda ledamöterna och då får vi också svårare att få personer som
vill ställa upp till dessa poster. Den andra varianten blir att deltagaravgifter för
de av program-, Viken- och ungdomsgrupperna måste höjas. Vi lär då också få
svårt att ”sponsra” resor till Demokrati-jamboree och Forum på riksnivå. Det är
ni som idag gör allt detta möjligt, låt det gärna förbli så!!
Med önskan om gott samarbete!
Er (ödmjuke!) tjänare och kassör
Karl-Åke ”Kåke” Hell
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Hej alla!
Hoppas ni mår bra allihop och har kommit
igång med scoutverksamheten igen!
Jag vill gärna påminna om att ni skickar in
kårens uppdatering till nya matrikeln. Det
är viktigt att vi får veta om kontaktpersoner
och t ex epostadresser stämmer, eftersom
en hel del information från distriktet går
den vägen. Vi vill ju nå ut till rätt person!

Foto: Johan Eklund, Scouterna.se

Nästa vecka är det Distriktsforum här i
Skara och som ni ser på inbjudan längre
fram, är det många programpunkter som
tas upp. Passa på att komma och ta med
frågor ni vill diskutera tillsammans med
andra kårer.
Skövde scoutkår är värd för distriktets
höststämma den 20 oktober - jag hoppas vi
ses där!
Helgen därefter kallar Vikengruppen till
stängningshelgen på scoutgården Viken
Rosendala. Efter sommarens läger är det
mycket som behöver ses över och göras i
ordning. För alla som hjälper till vankas en
festmåltid på kvällen.
I november blir det en kurs om kårens
hemsida i Scouternas nya webbportal.
Missa inte tillfället att få tips och hjälp på
traven med det arbetet. Det är bra om ni
har en inloggning till er nya sida med er
och kan testa under kursen. Scouternas
IT- koordinator hälsar att det är lite kö för
närvarande, så ansök om det i god tid.
Sist men inte minst bjuder programgruppen
in till Hjorthajken på Billingen, vem tar
hem trofén i år?

Blat
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Skaraborgs scoutdistrikt
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Gråbrödragatan 11
532 31 SKARA
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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

Njut av hösten!
Kram / Solveig

Lunch kl 12-13
(Med reservation för ändringar.)

Tack till er som

Välkomna att titta förbi!
Ring gärna innan för säkerhets skull för att
veta att jag är på plats.

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

3

Under sommaren 2019 hade kåren ett läger
tillsammans med Töreboda, vid och på
Torsö. De yngre var med några nätter och
sedan vandrade de äldre vidare ut på Torsö.
1988, 1992, 1996, 2000, 2004, 2008 och
2016 har Väringscouter varit på läger i
England. Det började med Home
Hospitality efter SCOUT -86 och har sedan
fortsatt med utbyte åt båda håll.
2020 är det dags igen och Väring söker nu
samarbetspartners för att ordna resan till
England. Bäst är kanske att få ihop
tillräckligt många för att fylla en buss ned
genom Europa. Tåget är också ett alternativ
som undersöks. Kontakta Väring om ni vill
veta mer. Anmälan till lägret har öppnat på
eij.org.uk. Det går bra att vara deltagare
eller funktionär.

Lägerbål på Nybyggelägret 2018

Värings scoutkår firade 75 år 2018 med ett
Nybyggarläger på hemmaplan. Tur var det,
då det gick att dra el från scoutstugan för
matlagning. Totalt eldningsförbud gällde
ju! Under nybyggarlägret invigdes både den
nya scoutkåtan och det nya utedasset. Det
timrades på ny vedbod och en portal
byggdes också.
Nya
utedasset
gjordes
klart av
Lars och
Britt.

En som var med på jubiléet var Anna-Lisa
Misker som var medlem i den första
patrullen 1943.

James, Rob och Kathryn Freake hälsar välkommen
till England, Essex 1-8/8 2020.

Scoutkåren har drygt 100 medlemmar,
huvudsakligen från Väring- och
Stöpenbygden. Familjescouterna tar hand
om de yngsta och sedan finns en avdelning
för Spårare, Upptäckare, Äventyrare och
Utmanare. Rekrytering sker bland annat
genom skolbesök i Väring och Stöpen och
via varing.scout.se och andra forum.En
vuxengrupp som stödjer verksamheten
kallas Flitiga Myran. Ledare är både
föräldrar, andra vuxna och scouter som
vuxit upp i kåren. Utbildning av ledare är
viktigt och därför ordnades en Leda
Scouting i maj 2019.

JOTA/JOTI har arrangerats i scoutkåren
under fler decennier och där är andra från
Skaraborg välkomna att delta. Kontakta
Utmanarna! Mot slutet av året är scoutkåren
med under Julmarknaden i byn. På våren är
det lunchrestaurang vid scoutstugan under
Vår i Väring. Scoutkåren brukar också vara
med under Friskvårdsdagen på berget
Billingen. Många ledare från Väring har
varit och är aktiva i olika funktioner i
Skaraborgs scoutdistrikt, bland annat kring
Viken. Kåke är också med i styrgruppen för
regionslägret 2020 - liv.scout.se.
Forts. nästa sida
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Scoutstuga och lägerområdet med
dubbla vindskydd och kåta går bra
att hyra för övernattningar, hajker
och läger. Stugan passar också bra
för kurser och kalas. Bredband är
indraget och det finns dusch och
bastu för den som behöver detta,
Välkomna till Väring!
Va´vi va? Va´vi sa?
Vi sa Väring. Vi va´Väring.
Väring, Väring, Väring
Nya portalen och scoutkåtan

Ingela Eriksson, ordförande Värings scoutkår

Foton: Ingela Eriksson

Distriktsforum
Torsdag den 10 oktober bjuder distriktsstyrelsen in
till ett forum för alla kårer och medlemmar.
Ett tillfälle att träffas och diskutera aktuella frågor.
Aktuellt:
* Stämmohandlingar
* Redovisning och rapportering av kårgemensamma
aktiviteter
* Scouternas nya plattform för kårhemsidor
* Programinspiration & målspår med utvecklingskonsulenterna
* Övriga frågor

Torsdag 10 oktober kl 18.30 - 20.30
Green Tech Park, Gråbrödragatan 11 i Skara (kansliet)
Anmälan senast 6:e oktober till info.skaraborg@scouterna.se
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Min upplevelse på World Scout Jamboree 2019
Jag heter Lina Jakobsson och jag åkte till Jamboreen med min avdelning Pater Noster. Vi var
36 scouter och 4 ledare i avdelningen och jag kände ingen sedan tidigare. Det startade med
några förträffar i Sverige, vilket var jättebra! Vi lärde känna varandra, både scouter och
ledare, och blev mer bekväma med avdelningen.
När sommaren väl kom så startade vi med en rundresa i USA. Vi fick besöka New York,
Philadelphia och Washington DC där vi såg massor av grejer som man inte kan se här i
Sverige.
I New York såg vi frihetsgudinnan och vi kunde till och med gå upp i sockeln på statyn. Det
gavs också tid att utforska staden på egen hand. Vi hängde på Times Square i affärerna och
några av oss från avdelningen hade en mysig picknick i Central Park. Det blev en härlig
blandning av New York-pizza, McDonalds och sushi i parken. Senare blev det även en
glasspaus i värmen.
Innan vi åkte till Philadelphia stannade vi på ett
ställe som heter PEEC. Där fick vi paddla kajak i
Delaware-floden och det var en häftig upplevelse att
paddla i den strömmande floden. Vi tog även en
badpaus i floden.
I Philadelphia bjöd våra scoutledare oss
på cheesecake från The Cheesecake Factory.
Ledarna var nästan mer glada än vad vi var men det
var godare än vad jag trodde! På lägerplatsen gick vi
också och testade pilbågsskytte som jag alltid har
velat prova på.
I Washington DC var vi mest turister - vi gick till sevärdheter som vita huset och Lincoln
Memorial. Även här hade vi tid att utforska staden. Efter ett besök på ett museum, när vi
väntade på bussen så blev det storm. Det kom så plötsligt att vi knappt hann reagera, det
började blåsa riktigt rejält och efter en stund började även regnet. Det var en upplevelse det
också!
Innan lägret möttes alla svenskar i Huntington, vilket var kul då man fick chansen att träffa
kompisar man haft sedan tidigare men som inte hamnat i samma avdelning.
Dags för lägret! När vi kom dit
var regnet på gång men våra
snälla, amerikanska grannar
hjälpte oss att sätta upp våra tält
innan regnet kom. Här har vi en
bild på en liten del av
lägerområdet.
En av mina favorithändelser på lägret var ju såklart när NCT DREAM var där och uppträdde.
Det är en musikgrupp som sedan innan är en av mina favoriter.
Forts. nästa sida
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Vi hade en så kallad Culture Day, vilket gick ut på att alla
olika avdelningar visade upp sina traditioner och kulturer
som man fick gå runt och testa. Jag tyckte att det var
jättespännande att gå runt och testa andras kulturer men
även att visa våra. Vi dansade runt midsommarstången
med människor från andra delar av världen, bjöd på
pepparkakor, knäckebröd, lakrits och liknande. Här är en
bild på avdelningens fina, improviserade
midsommarstång.
Vi testade att åka zipline vilket var kul men också läskigt.
Gevärsskytte blev det ju också såklart, både salongsgevär
och lerduveskytte.
Med Novus-armbanden kunde man också gå runt
och skaffa vänner under lägret. Man behövde bara
trycka på armbandet tillsammans men någon annan
och sedan kunde man hitta den personens namn och
lite annat kul som personen fyllt i direkt i appen.
Trading brukar också vara en populär grej på
Jamboree. Alltså, att man byter märken,
scoutuniformer och andra scoutsaker. Jag bytte till
mig bland annat en scoutskjorta från Sydkorea.
Efter tolv dagar på lägret blev det två nätter på hotell i Washington DC. Där tog jag och min
kompis från avdelningen chansen att återigen möta upp med vår amerikanska kompis som vi
träffat på lägret. Vi träffade även hans pappa som är scoutledare i en amerikansk trupp. Det
var spännande att diskutera skillnader och likheter mellan scouterna i Sverige och scouterna i
USA.
Vi var borta nästan en månad och sammanfattningsvis var detta nog den bästa upplevelsen i
mitt liv, även fast jag inte kunde få ner allt det roliga i text.
Lina Jakobsson, Nossebro scoutkår

Kårer som skriver i Blat
I varje nummer skriver en scoutkår om något de gjort, i detta Blat fick vi läsa
om Värings scoutkår. ”Kåren 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 tar
upp, ett avdelningsmöte är också intressant. Nästa gång är det Active scout som
står på tur att berätta.
Bifoga gärna en bild i separat jpegfil! Välkomna att skicka in!
Blat 6

manusstopp 15 november
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Active scout

Presentation av en scoutledare
Agneta Johnson, Lidköpings
scoutkår Scoutledare för Spårare,
sekreterare och postmottagare i kåren
Agneta började som blåvinge vid 8 års ålder
och har därefter varit med i kåren utan
avbrott i 60 år . När hon var seniorscout, 18
år, hade kåren ett femtiotal seniorer och
många blev ledare, vilket behövdes i en kår
med 200 medlemmar. Kåren drevs då av ett
yngre garde som gjorde det mesta i kåren
och när Agneta blev ledare var det för
patrullscouterna.
Nu är det spårarna som gäller för henne och
det är en stor avdelning med drygt 20
scouter. I våras var de 22 scouter och de
flesta har fortsatt nu i höst - några har hon
kvar och en del har gått upp till
upptäckaravdelningen. Kåren hade sitt
uppstartsmöte i början av september och
det kom flera nya spårare, upptäckare och
äventyrare. Hon delar ledarskapet med
Ann-Sofie Solman som har stor yrkeserfarenhet av barn och dessutom får de ibland
hjälp av utmanarscouter och föräldrar. Agneta menar att spårare är lite mer krävande
för ledarna, eftersom de behöver mer hjälp med uppgifterna, t ex för att läsa, under lekar
mm. För att det ska fungera smidigt behövs en ledare per patrull.
Vad ger det dig att vara scoutledare? - Jag tycker om att träffa barn, ungdomar och
vuxna. Det är roligt att se hur de utvecklas och lär sig nya saker. Sedan träffar man också
många, både nya och gamla bekantskaper. Det betyder också mycket att Kjell (maken) är
aktiv i kåren, så att vi kan åka tillsammans på hajker och läger. Annars hade jag kanske
inte varit med på läger nu för tiden. Ibland kan jag även ta med barnbarnen när de hälsar
på och det känns bra att kunna visa dem allt det roliga med scouting, som vår familj har
upplevt tillsammans.
Agneta berättar också att hon gillar att hitta på aktiviteter för scouterna som är
spännande, roliga och utmanande.
Red. anmärkn: Ja, vi har hört talas om isvaksbaden i Lidköping J
Vad gör ni just nu på avdelningen? - Vi har haft skattjakt och ska ta märket ”Tända”, där
scouterna får tända tändstickor och lyktor, det tycker de är spännande. Vi kommer också
att lära dem chiffer och några knopar. I höst ska de också få testa att tälja med kniv.
Varje termin har vi en organisationstävling med olika uppgifter som är poängsatta efter
svårighetsgrad – det kan vara allt från att ställa sig i bokstavsordning till att räkna
fönster i huset. Patrullen får välja uppgifter och tränar sitt samarbete. E
n annan återkommande aktivitet är röda tråden, en hinderbana med aktiviteter som
patrullen gör på tid och försöker förbättra efter hand. Sen tar vi alltid några märken t ex
har de gjort märket ”Goda gärningar” förra terminen.
Forts. nästa sida
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Vad vill scouterna helst göra? Populärast är en lek som heter på Flotten. Spårarna är
dessutom mycket förtjust i att sjunga och vi har ofta lägerbål. De har lärt sig många
sånger och vill gärna sjunga och uppträda.
Skulle du vilja ha någon kurs som ledare? Jag tycker om att lära mig nya saker. Nu ser vi
fram emot utbildningshelgen på Flämslätt i januari och hoppas det blir en bra blandning
av olika kurser, som kårens ledare kan åka på. För många år sedan, åkte vi ledare ofta på
kurshelger till Flämslätt och förutom nya kunskaper var det alltid en rolig helg där man
övernattade och träffade många andra scoutledare.
Har ni några hajkplaner i höst? Kåren har en hösthajk på Kinnekulle varje år och den ska
även mina spårarscouter vara med på. Vi går en vandring, har skattjakt och lägerbål på
kvällen. Spårarna sover i scoutstugan.
Vilken scoutaktivitet gör du helst för egen del om du inte behöver ta hänsyn till andra?
Vi seglar och vandrar gärna. I sommar gick vi Padjelantaleden i Lappland.
När det gäller att plocka fram ett särskilt scoutminne väljer Agneta kårens alla läger och
resor till det internationella scoutcentret Kandersteg i Schweiz, något hon varit med på
två gånger. Men hon nämner även Jamboreen 2007 och 2011 i Kristianstad, där
lägerbålet med alla olika nationer var en oförglömlig upplevelse.
I sommar planerar Lidköpings scoutkår att åka till Kandersteg igen.
Varför tycker du någon ska börja i Scouterna? Man får nya kompisar, lär sig vara i en
grupp och hjälpa andra. Många gånger får barnen en annan roll i scoutpatrullen jämfört
med den roll de har i skolklassen. Här får också alla vara med. Andra positiva sidor med
Scouterna är att vistas i naturen och upptäcka friluftslivet.
Agneta nämner att just utomhusvistelsen är något som många föräldrar tar upp. De
uppskattar att barnen kommer ifrån datorn.
Det är ingen tvekan om att Agneta och Kjell är aktiva människor som hittar på mycket
roliga saker. Förutom sitt fina engagemang i scoutkåren blir det segling, golf, vandring
och umgänge med barnbarnen när tillfälle bjuds.
(Den här telefonintervjun gjordes t ex när Agneta var ute och tränade på golfbanan.)
De är utan tvivel en stor tillgång för Lidköpings scoutkår.

Utbildningshelg på Flämslätt 25-26 januari 2020,
boka in datumet redan nu. Mer info kommer.
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_vstr
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Skövde scoutkår inbjuder till
Skaraborgs Scoutdistrikts
HöstDISTRIKTSSTÄMMA 2019
Söndagen den 20 oktober kl. 14.00
Plats: Skövde scoutkårs stuga i Hentorp
GPS koordinater 58.362290 13.823893

Skultorp

Sk
ara

© Mapbox © Lantmäteriet/Metria

14.00 Distriktsstyrelsen informerar
14.15
Stämman öppnar
15.00 Påverkanstorg/fika
§ Verksamhetsplan 2020
§ Budget 2020
§ Valberedningen
§ Viken
§ Motioner
15.45 Stämman fortsätter
ca 18.00
Avslutning
Anmälan senast 14 oktober
till Skaraborgs scoutdistrikts kansli
Telefon 0761-41 28 01
Epost: info.skaraborg@scouterna.se
Deltagaravgift: 50 kr/ person

Enligt Scouternas stadgar
tillkommer rösträtt kårernas ombud.
Ombud som ingår i
distriktsstyrelsen, får inte rösta i
fråga som rör egen förvaltning. På
höstens stämma innebär det punkten
”val av revisorer”

Kom ihåg att anmäla behov av specialkost

Ev. Återbud senast 48 timmar före stämman. Därefter är anmälan bindande
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Inbjudan till
höstens arbetshelg på Viken
Nu är det dags att stänga lägergården för vintern
och vi behöver vara många som hjälps åt!
Vi utlovar trevligt umgänge, god mat och fika mot lite
arbete. Alla typer av uppgifter finns, inte enbart tyngre.
Helgen 26-27 oktober
Start lördag kl 09 (då hinner vi prata igenom och fördela vad som ska
göras innan fikat och sen sätter vi igång.)
Avslutning söndag ca 12.00
Det går bra att komma endast lördag om det passar bättre men vi behöver veta det.
Anmälan till distriktskansliet senast måndag 21 oktober
Info.skaraborg@scouterna.se eller telefon 0761-41 28 01
Meddela om du behöver specialkost och om du övernattar.

Välkomna!
Scouthälsningar/ Joakim Rosengren, Vikengruppen
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Kurs om kårens hemsida
i Scouternas nya webbportal
Onsdag 6 november kl 18.30
Plats: Green Tech Park, Gråbrödragatan 11 i Skara
Här får ni en genomgång av sidan och tips på hur man använder de nya funktionerna.
Medtag egen bärbar dator.
Det är bra om ni har fått en inloggning till er nya sida.
Anmäl er senast söndag 3 november till kansliet (meddela även ev specialkost)
Epost: info.skaraborg@scouterna.se
Telefon: 0761-41 28 01
Kursledare är Mika Metsä, Ryds scoutkår
Varmt välkomna!
Information om övergång till nya webbplatsen kan ni läsa mer om i följande länk. Där kan
också kåren anmäla sig till det nya systemet och få en inloggning till sin nya sida.
http://www.scoutservice.se/utveckla-karen/scoutwebb/nya-karwebbar/
Info från Scouternas hemsida:

Den 6 november inaktiveras de gamla webbplatserna
Det har tidigare kommunicerats att de gamla webbplatserna stängs den 2 september. Vi förlänger nu
detta datum fram till 6 november. Därefter kommer de gamla webbplatserna inte längre att vara
nåbara. Har ni inte redan nu ansökt om en ny webbplats, är det hög tid! Det tar scoutkåren i snitt en
månad att förbereda sin nya webbplats, räknat från det datum ni ansöker till att webbplatsen är klar att
lanseras. Majoriteten av den tiden är tid som scoutkåren själv behöver lägga ner.

12

HJORTHAJKEN 2019
Nu är det dags att boka in höstens hajk
för Upptäckare och Äventyrare!
Hjorthajken genomförs på kvällen/natten på Billingen.

Observera att det är Fredag-Lördag!
Plats: Tv-masten på Billingen, Skövde
När: 8-9 november starttid fredag 22.00. Arrangörer på plats från 20.00
Avgift: 100 kr per person. (Avgiften faktureras till respektive kår)
140 kr per person för deltagare från andra distrikt/förbund
Sluttid: Lördag 9/11 klockan 11.00
Utrustning: Vanlig hajkutrustning samt tält/vindskydd.
Ta med ved om det blir kallt och blött samt ordentlig matsäck för vandringen.
Glöm ej kompass!
Vi bjuder på nattamat och frukost.
Alla är välkomna att delta som funktionärer.
Avgift funktionärer: 0 kr
Vi bjuder även er på nattamat och frukost
Mer info kontakta:
Johannes Lundgren: 0708607713
Eller besök www.skaraborg.scout.se
Anmälan senast söndag 3 november till
Info.skaraborg@scouterna.se
Meddela deltagarnas namn och födelsedata vid anmälan.
Ev. avanmälan sker senast 48 timmar innan hajkens start annars debiteras avgiften.

Välkomna!
Programgruppen
Skaraborgs scoutdistrikt
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TIDSPLAN 2019
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

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
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
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
6
Hemsideskurs*
8-9
Hjorthajk*
15
Manusstopp 6

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

December
1
Blat 6 kommer ut
4
DS-möte

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

Mer info om bonussystemet finns på
www.skaraborg.scout.se eller
ring kansliet i Skara 0761-41 28 01
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