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Lägerbål på Vinterhajken, tema ”Frost”.

Foto: Sofi Hassel Hedihn
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Hej Alla!
Det är lite upp- och nervända världen
just nu och många arrangemang som
ställs in.
I dagsläget planeras i alla fall
distriktsstämman att genomföras här
på Green Tech Park. Vi kommer att
sitta i det s k cafeet där det är lätt att
ställa ut stolar med ordentliga avstånd
sinsemellan. Det finns även möjlighet
att sitta en längre bit ifrån andra.
Färdigbredda frallor ska beställas och
det finns tillgång till handsprit.

Bild från Distriktsdagen 2012
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Nu kommer det också in anmälningar
till sommarens Vikenläger. Känner du
för att vara med som ledare på
Vikenläger i sommar?
Tveka inte att höra av dig till kansliet
med frågor eller intresseanmälan.
Det är också dags för Öppningshelgen
på Viken 18-19 april. Alla som vill
använda scoutgården Viken-Rosendala
ombeds komma och hjälpa till att
förbereda inför sommaren. Trevligt
sällskap och god mat kan man
förvänta sig J
Jag vill också påminna om att
blanketten till bonussystemet finns att
ladda ner från distriktets hemsida. Det
kan vara smidigt att fylla i direkt,
istället för att vänta till årets slut.

Manusstopp
15 mars
18 maj
15 augusti
15 september
15 november

Utgivning
1 april
1 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
Blat är upplagt på distriktets hemsida

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

Nu önskar jag alla en Glad påsk och att det
blir härligt väder så vi kan njuta utomhus/
Solveig

Telefon 0761-41 28 01
Epost: info.skaraborg@scouterna.se
Hemsida: www.skaraborg.scout.se
Instagram: skaraborgs_scoutdistrikt
Facebook: Skaraborgs scoutdistrikt

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

Öppettider för kansliet
Måndagar 09-15
Tisdagar 09-15
Onsdagar 15-20
Torsdagar 09-15
Lunch kl 12-13
(Med reservation för

Skaraborgs scoutdistrikt följer
Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
Följande länk innehåller
Folkhälsomyndighetens uppdaterade länkar
samt råd till föreningar.
http://www.scoutservice.se/artikel/angaende
-det-nya-corona-viruset/

ändringar.)
Välkommen att tiita in! Ring gärna innan
för att veta säkert att jag är på plats.
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Scoutmöte med Hajkbomb

Det är måndagskväll den 9 mars vid
Scoutgården Vassbäcken utanför Jonslund.
Här håller Essunga Scoutkår till, en liten kår
med drygt 50 medlemmar. Ikväll har 21 barn
i åldrarna 9-12 år träffats för att göra
hajkbomber. Det är ett stående inslag på
vårterminens schema och alltid lika
populärt. Fyra ledare har förberett och leder
kvällens aktiviteter. Vi börjar med att samlas
på gården. Två barn hjälps åt att tända
lyktan. Idag får man säga sin favoritfärg när
lyktan går runt i ringen.

Två eldar har brunnit i en timma så
glödbäddarna är perfekta. Snart är glöden
täckt av små foliebomber och vi får tid till
en stunds lek. Kvällen avslutas med att vi
sitter runt elden och äter våra hajkbomber.
Vill ni prova så skickar vi med en lista på
det vi brukar tycka är gott att ha i.
Lycka till!
Hälsar
Essunga Scoutkår
Text och foto: Veronica Larsson
Sen är det dags att börja jobba. Det ska
skalas, hackas och skivas tunt.

Hajkbomb

När alla skålar är
fyllda med
ingredienser tar
man två folieark,
en klick flytande
margarin i botten
och fyller sen på
med det man gillar.
Sist gör man ett
paket av alltihop.

Potatis, morot, lök, bacon, falukorv skivas
tunt.
Krossad tomat, vita bönor i tomatsås,
krossad ananas.
Flytande margarin, salt och peppar.
Packa i foliepaket och lägg på glödbädd ca
20 min.
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Vinterhajken i Väring
Sträckan som alla scouter, stora som små,
vandrade var på ca 7 kilometer och mot
slutet var det en del som började bli lite
trötta i benen. Denna trötthet verkade dock
helt ha glömts bort när väl patrullerna
kommit i mål och det var fri lek innan
middagen. Det sprangs runt och lektes både
utanför och inne i den bygdegård där de
yngre scouterna hade sin förläggning. Att
gården även huserade en scen med
tillhörande piano jagade bort tröttheten
ytterligare. För ledarna var det kanske
mest kaffetarmen som kändes av och
kaffekokaren gick på högvarv för att fylla
alla tomma kåsor och muggar.

Under helgen 8-9 februari var det dags för
årets Vinterhajk, en årligen återkommande
hajk för alla scoutkårer i Skaraborgs
scoutdistrikt. Den här gången utspelade den
sig i Väring och temat för årets upplaga var
Disney-filmen Frost. På lördag morgon
möttes alla scouter av karaktärerna från
kungariket Arendal; drottning Elsa,
prinsessan Anna och iskarlen Kristoffer,
och fick starta hajken med att
baka krabbelurer över öppen eld inne i en
kåta. Innan de gick vidare fick patrullerna
en karta över dagens vandring av
snögubben Olof och renen Sven.
Scouternas uppdrag under hajken var att
hjälpa drottning Elsa att lära sig mer om de
fyra elementen eld, vatten, luft och jord.
Detta för att hon bättre skulle kunna förstå
och kontrollera sina egna isiga krafter och
deltagarna fick på olika sätt stifta
bekantskap med dessa fyra element på de
stationer som fanns längs med vandringen.
På de olika stationerna satt hela 21
funktionärer utplacerade. De hade
tjuvstartat hajken redan under fredagskvällen med egna aktiviteter, tacobuffé,
lägerbål i kåtan och annat fredagsmys. Utan
funktionärer är det svårt att hålla i en hajk
och det var mycket roligt att det var så stor
uppslutning på att vara med och hjälpa till
under helgen!

När alla scouter lekt av sig, fyllt magarna
med värmande soppa, fått en bit äppelkaka
till efterrätt och pustat ut efter dagens
vandring samlades alla och gick
ett ljusspår i mörkret som ledde fram till det
gemensamma lägerbålet. Lägerbålsledaren
lotsade deltagarna genom sånger, rörelser,
ramsor och tackrop så det ekade mellan
träden.

Karaktärerna från kungariket Arendal
återkom för ett besök runt lägerelden så
scouterna kunde fullfölja sitt uppdrag med
de fyra elementen och tackas både för
hjälpen och för de gåvor som skulpterats till
drottning Elsa under dagen. När lägerbålet
avslutats var det dags för kvällens final, och
Melodifestivalens andra delfinal, inne i
scoutstugan där alla bjöds på popcorn och
en plats framför projektorduken innan
nattmacka och till sist läggdags i stugor, tält
och vindskydd.
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På söndag morgon var hajken över för den
här gången och det vinkades hejdå till
gamla och nya vänner. Vi tackar
alla deltagande scouter, ledare och
funktionärer, nästan 130 personer från 11
scoutkårer (Väring, Nossebro, Falköping,
Lidköping, Forshem, Skara, Ryd, Töreboda,
Skövde, Grästorp och Vedum) som gjorde
den här hajken till ett riktigt äventyr och ser
fram emot att ses igen på nästa
distriktsaktivitet! Till dess: Var redo!
Text och foton: Sofi Hassel Hedihn

Inbjudan till Skaraborgs scoutdistrikts
Vår-distriktsstämma 2020
Onsdagen 15 april kl 19.00 på Green Tech Park, Gråbrödragatan 11 i Skara
m o t v äg

184

m ot

v äg

49

Sväng av från
Brogårdsvägen vid skylten
”Djursjukhus, Sveriges
Lantbruksuniversitet”.
Efter ca 500 m – sväng in
mot Green Tech Park, ett
gult trähus med hög
stenfot.
Fika serveras under kvällen, vi beställer färdigbredda frallor.
Anmälan senast onsdag 8 april till Scoutkansliet i Skara
telefon: 0761-41 28 01 eller mail: info.skaraborg@scouterna.se
Deltagaravgift 50 kr/ person. Glöm ej meddela ev matallergi.
Observera sista anmälningsdag.

Välkomna!
Den som har tecken på förkylning ska inte komma till stämman.
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Operation Vildmark 28-29 februari

Foto: OPV-teamet

Grattis till patrull Flodhästarna från Active scout i Lidköping,
som tog hem den ärofyllda segern!
Bra kämpat alla andra som klarade av den tuffa vandringen!
Tack OPV-teamet från Töreboda scoutkår, för ett uppskattat
arrangemang av årets Operation Vildmark!
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Scoutkurserna kom åter till Flämslätt –
Leda Väst blev en succé!

Vi som varit med länge minns
Skaraborgs scoutkurser på
Flämslätt för 50 år sedan med
stor glädje. Där lärde vi oss om
scouting, lärde känna varandra,
hade kul i allmänhet och i
synnerhet i pulkabacken om
nätterna. Allt uppfylldes även
denna kurshelg - utom pulka då
backarna var gröna.
Regionala utbildningsgruppens ordförande Annalena Levin
hälsar välkommen.

25-26 januari 2020 invaderades Flämslätt av läraktiga scouter igen. Denna gång var vi deltagare
från hela västra Sverige och några till. Vi deltog i Leda scouting, Leda Avdelning, Leda kår,
ljusspår, lägerbål, valberedning, olika hantverk, anpassat ledarskap m.m.
På Flämslätt är maten alltid god och riklig. Så var det denna helg också. Boende fanns från
hotellstandard och vandrarhem till golvförläggning. Det gick också att bo hemma eller delta i
valda delar. Att bo bra och äta gott kostar såklart men det kan ju ledarna vara värda för allt de gör
för scouterna i våra kårer.
På kvällen gick vi ett maffigt ljusspår och var med om lägerbålet som hölls av de som gick den
inriktningen. Ett trettiotal scouter/ledare kom från Skaraborg och totalt var vi cirka 150 från Västra
Sverige. Flämslätt är bokad för en ny kurs 2021 men då blir det en vecka tidigare.
Låt oss ses på Flämslätt på Leda Väst 2021!
…hälsar Ingela Eriksson, Väring
Förutom alla olika
kurser fanns det
workshop med
inriktning hantverk,
scouthistoria, Sensus
och utbildningsinfo.

Foton:
Ingela Eriksson
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Presentation av en scoutledare
Mathias Hjerpe, Lidköpings FA-scoutkår
Mathias är scoutledare för en grupp
spårare/upptäckare i Frälsningsarméns scoutkår i
Lidköping. Det brukar komma 5-8 scouter på
mötena. I år har han ingen fast ledarkollega utan
får hjälp av scouternas föräldrar när det behövs
istället.
Scout har han varit sedan 8 års ålder och han har
varit ledare i två omgångar. Första gången var
från början av 90-talet till år 2007 och nu har han
återkommit som scoutledare igen.
Att han blev ledare i ungdomsåren berodde helt
enkelt på att det var roligt. Idag faller det sig
naturligt då hans egna barn är scouter. Under
åren har han gått en hel del ledarutbildningar,
både Frälsningsarméns egna scoutledarkurser
och även Treklöver Gillwell.
Varför vill du vara scoutledare? Jag vill ge något tillbaka och tycker det är bra för barnen. De får
öva samarbete i en patrull, ta ansvar, träna ledarskap och vara utomhus.
Just träningen i samarbete, är något jag själv har haft nytta av i arbetslivet. Sen är det skönt att
vara utomhus för egen del också.
Vad gör ni nu på scoutmötena? Senast var vi på ett mörkerspår tillsammans med
Equmeniascouterna ifrån Lidköping och Hasslösa i skogen kring Vinninga. Det var väldigt trevligt
och vid slutet samlades vi runt en eld.
Just nu håller vi även på med en del förberedelser inför sommarens läger, t ex tillverkar vi bord
och annat som kan vara bra att ha med sig.
Vi kommer att åka på ett FA-scoutläger i juli. Kanske åker vi också med Equmenia till deras
lägerområde Missveden utanför Hjo, under Kristi himmelfärd.
Vad vill dina scouter helst göra på mötena?
Scouterna gillar lekar och tävlingar och att åka på hajk med övernattning.
Kan du plocka fram ett scoutminne som dyker upp ur mängden?
Alla fantastiska läger som anordnades vid vår förbundsgård utanför Gränna/Örserum. Här var jag
med om alltifrån mitt första stora läger till mina ledarutbildningar.
Mathias bor i Lidköping med sin familj som består av fru och två söner som är 7 och 10 år. På
fritiden tycker han om att röra på sig, springer gärna en runda eller spelar innebandy. Mathias
spelar normalt även med i musikkåren som finns på Frälsningsarmén Lidköping men har just nu
en paus för att kunna lägga ned den tid som krävs på scouterna.
Lidköpings FA-scouter är bara att gratulera som har en så aktiv och kompetent scoutledare.
Vid tangenterna/ Solveig Ekman, distriktskansliet i Skara
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Foto: Pixabay/LUM3N

Lägerplaner?
Skara Scoutkår planerar för läger vecka 31
(f.d Stimläger-veckan)
Lägret börjar 26 juli på Viken och är tänkt för alla åldrar.
Den 29 juli avslutas lägret för yngre scouter medan de äldre drar
ut på paddelhajk ytterligare två nätter fram till 31 juli.
Det finns möjlighet om fler vill hänga på.
Hör av er!
Tobias
t_fransson@telia.com
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Öppningshelgen 18-19 april

Nu är snart våren här och med den är det dags för
öppningshelg på Viken, då vi öppnar upp scoutgården för
sommarens läger.
Du är välkommen den 18-19 april för att göra Viken
redo för sommaren.
Allt från att hugga ved till att måla kan komma att behövas.
Utöver lite arbete så kommer du att få möjlighet att träffa
nya eller gamla vänner, skratta och äta god mat!
Start kl 09 på lördag, då planerar vi arbetet före fikat.
Anmälan sker till Solveig på kansliet i Skara senast 14 april
telefon 0761-41 28 01 eller mail info.skaraborg@scouterna.se
(Glöm inte att meddela ev matallergier)

Välkomna!
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Bilder från tidigare
Öppningshelger.
Foto: Jens Kjaer

Hej!
Vill du vara med och leda
och utveckla ett av
sommarens roligaste
läger?
Vi vill ha fler härliga och
roliga ledare som vill vara
med och planera läger på
Viken i sommar.
Kontakta Solveig på kansliet för mer
information!
Telefon 0761-41 28 01
(måndag, tisdag, torsdag kl 09-15, onsdag kl15-20)

Mail info.skaraborg@scouterna.se
Bilder från Vikenläger 2018
Fotograf: B Wetter, Mariestadstidningen 17 juli 2018

En bok om Vikenlägrens historik har sammanställts och ska
tryckas upp. Distriktet kommer att köpa in några exemplar,
boka gärna ett exemplar om du är intresserad av att köpa.
Kostnaden kommer troligen att bli ca 50 kr. (portokostnad tillkommer)
Maila kansliet för att göra en intresseanmälan.
info.skaraborg@scouterna.se
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Corona-anpassad scoutlag
För ett par veckor sedan lade Skaraborgs scoutdistrikt Instagram upp en steg-för-steg-video
med hur du ska tvätta dina händer på bästa sätt, med hjälp av en leg. sjuksköterska, för att
minska risken för smittspridning av bland annat coronaviruset. I inläggets beskrivning finns
också en omgjord version av delar av scoutlagen som är vinklad för att passa scouter i coronatider, ex "En scout känner ansvar för sig själv och andra och därmed tvättar och spritar sina
händer!"
(@Skaraborgs_scoutdistrikt: https://www.instagram.com/p/B9udl3rpC7w/?utm_source=ig_web_button
_share_sheet).
Detta inspirerade riksorganisationen Scouterna att göra en alternativ version av hela
scoutlagen för att passa scouterna i corona-tider. Att Skaraborgs scouter uppmärksammas och
inspirerar riksorganisationen till att göra denna "nya scoutlag" är både något stort och roligt.
Över 1400 personer har i skrivande stund gillat inlägget på Instagram/Facebook.
@Scouternas inlägg på
Instagram: https://www.instagram.com/p/B98zZvepDyO/?utm_source=ig_web_button_share_sheet
Scouternas inlägg på
Facebook: https://www.facebook.com/scouterna/photos/rpp.111005714391/10159406361449
392/?type=3&theater
Hälsningar/ Sofi Hassel Hedihn
Instagramansvarig, PR och Aktivitetssamordnare (PRAks ) i distriktsstyrelsen
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Skaraborg på instagram
Skaraborgs scoutdistrikt finns på Instagram och vill väldigt gärna dela vad som händer
i kårerna runt om i distriktet. Har DU bilder eller filmklipp från hajker, läger, möten,
vandringar eller annat som ni gjort tillsammans med någon av distriktets scoutkårer?
Maila då dessa till sofi.hassel.hedihn@hotmail.com eller skicka som PM på
Facebook (Skaraborgs scoutdistrikt) eller Instagram (Skaraborgs_scoutdistrikt).
Skicka gärna med en kort text som berättar om bilden/filmen. Det behöver inte vara
nya bilder/filmer, utan går även bra med äldre så länge de inte är för pixliga. Tänk bara
på att de personer som syns i bild måste ha godkänt att den publiceras!
Vissa kårer ha redan egna Instagram-sidor och det tycker vi såklart är jättekul! Vi
regrammar gärna redan uppladdade bilder, skicka ett meddelande och dela bild så
kommer den upp hos oss.
Hälsningar /Sofi Hassel Hedihn, PRAks
Har man Instagram så kan från sin egen
profil gå in i "namntagg" och välja "scanna
namntagg". Då är det bara att hålla upp
mot bilden för att scanna, så kommer
man automatiskt direkt till Skaraborgs
scoutdistrikts profilsida utan att behöva
gå in i Sök och skriva in namnet själv.
Snabbt och enkelt.
Skulle det ändå inte funka, eller att man
inte vet hur man gör, så står namnet
tydligt och bra i bilden så man ändå ska
kunna söka själv.
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Guldkniven och Distriktsdagen
Arrangemangen Guldkniven och Distriktsdagen som skulle gå
av stapeln 16-17 maj, flyttas framåt i tiden på grund av det
osäkra läget med coronapandemin. Programgruppen
återkommer med information längre fram.
Sankt Georg 23 april
Den 23 april firas Sankt Georgsdagen över hela världen och runtom hela
Sverige samlas scouter för att minnas den tappre riddaren och sedermera
helgonet Sankt Georg. Många kårer passar på att ha aktiviteter, ofta läser
man legenden om Sankt Georg och draken, arrangerar en fest eller ett
evenemang.
Årets Sankt Georg-budskap hittar ni på Scouternas hemsida

http://www.scouterna.se/aktiviteter-och-lager/scouthogtider/sankt-georgsdagen/
Uppdateringar i adressmatrikeln
Tidaholms scoutkår

Tidan scoutkår

Ny kassör:
Gabriella Vestin
Kungslena Källeberg
522 93 Tidaholm
Telefon: 0734162740
Epost: gabriellavestin@gmail.com

Ny epostadress:
Helena Dahlström
Epost: dhelena587@gmail.com

Kåren som skriver i Blat
I varje nummer berättar en scoutkår om något de har gjort. Det kan
vara vad som helst – från ett avdelningsmöte till ett läger eller
någon annat ”projekt” i kåren. Denna gång fick vi läsa om när
Essunga scoutkår lagade hajkbomber en vårkväll. Nästa gång är det Falköpings
scoutkårs tur att skriva några rader om vad som händer hos er och bifoga gärna
någon bild till om ni har det! (bilden helst som jpeg) Välkommen att skicka in!
Blat 3
Blat 4
Blat 5
Blat 6

Falköpings scoutkår
Forshems scoutkår
Götene scoutkår
Karlsborgs scoutkår

manusstopp 18 maj
manusstopp 16 augusti
manusstopp 15 september
manusstopp 15 november
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Juni-Juli-augusti
1/6
Blat 3 kommer ut
12-18/7 Äventyrarviken
19-25/7 Utmanarviken
20-23/7 Vikenveckan
16/8 Manusstopp Blat 4

Tidsplan 2020
Januari
15
Manusstopp Blat 1
18-19 Lång-DS
25-26 Leda Väst Flämslätt *

September
1
Blat 4 kommer ut
5-6
Lång-Ds
15
Manusstopp Blat 5 *
21
Scouternas dag
23
Ds-möte

Februari
1
Blat 1 kommer ut
7
Myskväll för Utmanare/Rover*
8-9
Vinterhajk *
26
Ds-möte
28-29 Operation Vildmark *

Oktober
1
Blat 5 kommer ut
8
Distriktsforum*
16-18 Jota-Joti
18
Ds-möte
18
Höstens distriktsstämma*
24-25 Stängningshelgen Viken

Mars
15
Manusstopp Blat 2
18
Ds-möte
April
1
15
15
18-19
23

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

Maj
16-17
17
18
19

Guldkniven * Senareläggs
Distriktsdagen * Senareläggs
Manusstopp Blat 3
Ds-möte (tisdag)

November
6-7
Hjorthajk *
15
Manusstopp Blat 6
December
1
Blat 6 kommer ut
2
Ds-möte

Aktiviteter som är markerade med *
är bonusberättigade. Bonus kan även
sökas för kårgemensamma aktviteter och
kårutveckling.
Mer info om bonussystemet ligger på
distriktets hemsida.
https://skaraborg.scout.se/ladda-ner/
Foto: A: Svanung, Källby scoutkår
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