
  

Blat nr. 3 -2020 
Informationsskrift för Scouterna i Skaraborg 
 
 

 

 
 

UTSIKTEN .................................................................................................... 2 
KANSLISIDAN ............................................................................................. 3 
VAD HÄNDER I FALKÖPINGS  SCOUTKÅR?   .................................. 4-5 

UTFLYKT LIDKÖPINGS SCOUTKÅR  ..................................................... 6 
PRESENTATION DISTRIKTSFUNKTIONÄR  ........................................ 7 

VÅRENS DISTRIKTSSTÄMMA  ................................................................ 8 
KÅRER SOM SKRIVER I BLAT ................................................................. 8 

RAPPORT FRÅN SCOUTGÅRDEN VIKEN ROSENDALA  ................... 9 
INBJUDAN DISTRIKTSFORUM ............................................................. 10 

INBJUDAN KURS I SCOUTNET  ............................................................ 11 
TIDSPLAN 2020  ........................................................................................ 12 

 
 
 
 
 

Lidköpings scoutkår, dagsaktivitet Östra Sannorna.                        Foto: Sofi Hassel Hedihn 
 



 2 

 
Hejsan alla glada! J 

 

 
 
Våren har tagit fart och springer mot sitt slut! Denna vår har varit mycket trevlig med 
avdelningsmöten i Vedums Scoutkår, där vi med glädje och förväntningar har följt 
bygget av den nya Scoutstugan. Den är snart helt färdig så att en slutbesiktning kan 
bokas. Efter det återstår det inredning och inköp av porslin, möbler, stolar, bord m.m. 
Det är roligt att veta att om allt blir godkänt så kan vi åter igen ha möten i en scoutstuga 
och lämna bygdegården till höstens termin! 
 
Denna vår var jag för första gången och deltog på Öppningshelgen på Viken. 
Ett trevligt och glatt gäng på runt 15 personer var med och förgyllde denna arbetshelg. 
Veden blev sågad och kluven, förråd städades och hela området blev i ordningplockat! 
Själv fick jag äran att tillbringa all tid i brygghuset där det nu är ett nytt värmesystem 
och vatten för dusch i ordning. Många timmar har lags ner av Scouter som bidragit med 
sin tid vilket gav ett fint å bra resultat! 
Jag vill tacka för förtroendet och även lyfta fram ett bra arbete av alla som deltog J 
 
Nu har focusen lags om till att planera sommarens läger som skall anordnas i ny form. 
Så nu får man tänka nytt så man följer alla rekommendationer. Det blir en utmaning 
men vilka löser inte detta om inte Scouter J 
 
Ha en riktig go sommar!  
Johannes Lundgren Vedums scoutkår 
Ordförande Programgruppen Skaraborgs Scoutdistrikt 
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Hej Alla! 
 
Hoppas att ni har det bra – som tur är kan ju 
de flesta träffas och ha scoutmöten utomhus 
så här års! 
Jag har hört att det hittas på roliga 
dagsaktiviteter som alternativ till läger.  
Så kul för scouterna att scoutledare är så 
påhittiga och flexibla. 
Det har ju ställts in några 
distriktsarrangemang men till hösten 
planeras en hel del. Boka redan nu in den 8 
oktober. Då blir det Distriktsforum och 
samtidigt kommer Trygga möten och en 
kurs i Scoutnet att erbjudas. Passa på att 
samla flera från kåren och var med på det 
som passar bäst. På Distriktsforumet ska 
aktuella frågor i distriktet diskuteras och 
även behov av framtida regionsläger - med 
mycket mera.  
 
Fördelningen av bonuspengarna har bokförts 
och kontoutdrag kommer att skickas ut. Elva 
kårer sökte bonuspengar denna gång.  
 
Nu hoppas jag det blir en riktigt fin sommar 
så vi får chans att ladda upp ”batterierna” 
med sol och bad!  
Jag håller också tummarna för att det lättar 
med Coronan och att man kan röra sig lite 
friare över landet i sommar. Men viktigast är 
förstås att vi är friska! 
 
Ha en riktigt skön sommar allihop!  
Kram/ Solveig 
 
 

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

 
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/ 

 
 
Blat 2020  Manusstopp Utgivning                 
3  18 maj  1 juni 
4  15 augusti 1 september 
5   15 september 1 oktober 
6  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 
Instagram: skaraborgs_scoutdistrikt 
Facebook: Skaraborgs scoutdistrikt 
 
Kansliet är semesterstängt  
vecka 29-33 
 
Ordinarie öppettider för kansliet 
 

Måndagar 09-15  
Tisdagar   09-15 
Onsdagar 15-20 
Torsdagar 09-15 
Lunch kl 12-13 
 
(Med reservation för ändringar.)  
Välkommen att tiita in!  Ring gärna innan 
för att veta säkert att jag är på plats. 

Bild Pixabay 
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Mustning	i	Falköping
 
Solen står högt och himlen är blå en 
söndagsförmiddag i september när Spårare, 
Upptäckare, Äventyrare och Utmanare 
samlas för ett speciellt projekt som 
Falköpings Scoutkår planerat för under 
terminen. Ett tiotal scouter och tre ledare 
samt en hund är laddade för dagens aktivitet 
som kommer att kräva tålamod, 
samarbetsförmåga, organisation och starka 
armar.  
Under de senaste höstveckorna har kåren 
efterlyst äpplen runtom i Falköping; lappar 
har satts upp, scouter och scoutföräldrar har 
engagerats och ledare har åkt och plockat 
äpplen som ingen haft möjlighet att ta 
tillvara på runtom på Falbygden.  
Sålunda befinner sig ett antal säckar och 
pappkassar med äpplen av diverse sorter på 
uppfarten till en av scoutledarnas trädgård 
dagen då Falköpings scoutkår ska ägna sig 
åt MUSTNING. 

 
Först måste äpplena rivas vilket engagerar 
tre – fyra scouter, en person måste veva runt 
rivtrumman, en eller två häller succesivt och 
i lagom tempo i äpplen och för att de inte  

 
ska studsa upp används träreglar eller större 
pinnar för att trycka ner äpplena. Här är det 
viktigt med säkerheten; inga scoutfingrar får 
hamna i rivtrumman! Allteftersom äpplena 
rivs och faller ner i en stor plasthink ala 
storkökssylt måste fler äppelsäckar köras 
upp med skottkärra av de hurtiga scouterna. 
Att veva är kul tycker många men det gäller 
att få in rätt teknik och flyt för att det inte 
ska gå trögt och hackigt. I det här momentet 
är det viktigt att den som vevar och de som 
häller i äpplen och trycker ner dem 
kommunicerar med varandra. 
Dagen erbjuder ingen rast och ingen ro för 
scouterna så lyckligtvis fixar någon som bor 
i huset där vi håller till fika till oss vilket blir 
en mycket uppskattad paus i arbetet. 
 
Själva pressen är monterad på en upphöjning 
och det är hit som äppelrivet flyttas. Det ska 
hällas ner i träramen som sen ska stängas  
och så är det dags att börja skruva.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kommer det ut något undrar den som 
skruvar med spända armmuskler! Jodå, nu 
rinner det för fullt ner i kärlet under.  
Oj oj, dags att tömma! 
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På ett långt bord kan en scout i taget 
desinficera flaskor genom att trycka ner dem 
över en flaskdusch som sprutar upp ett 
pHsänkande medel och sen sätta dem upp 
och ned på en torkställning.  
 
Vid samma bord står en spisplatta och här är 
en av scoutledarna ansvarig för 
pastöriseringen och att fylla de tjusiga 
glasflaskorna som snabbt ska buteljeras i en 
rolig liten maskin som alla scouterna vill 
använda. Här blir det klockning så att alla 
får prova, rättvist ska det vara! 

Flaskorna 
behöver snabbt 
kylas av och 
läggs i en stor 
plastbalja som 
fylls med kallt 
vatten varefter 
de plockas upp, 
torkas, 
etiketteras och 
ställs i backar.  
 
 
 
 
 
 
 

De stolta och trötta falköpingsscouterna har 
producerat ungefär 160 st flaskor äppelmust! 
Inte illa och nu får varje scout med sig en 
flaska hem och möjlighet att sälja till nära 
och kära för 25 kr styck.  
 
Vinsten kommer att skänkas till något 
scouterna bestämmer själva och 
mustningsaktiviteten kommer definitivt att 
vara en återkommande aktivitet för 
Falköpings scoutkår, om en med vissa 
organisatoriska förbättringar; det är det som 
kallas produktutveckling! 

Text och bilder / Mikaela  Palmquist, Falköpings scoutkår 
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Lidköpings	scoutkårs	träff	
vid	Vänerstranden	
	

 
 

 
Lidköpings scoutkår avslutade terminen 
med en utflykt till naturreservatet Östra 
Sannorna och det blev en söndag fylld med 
många roliga aktiviteter. Dagen startade 
med en gemensam cykelfärd till 
badstranden vid Sandbäcken där det fanns 
plats för alla aktiviteter. 
Ett trettiotal scouter och föräldrar var med 
och alla deltog patrullvis i den 
organisationstävling som stod på 
programmet.  
 

 
Första kontrollen innebar att cykla till 
Fågeltornet och håva vid strandkanten. De 
fick hjälp med att artbestämma och hittade 
både sötvattengråsuggor, larver till olika 
sländor, grodyngel + massor av riktigt små 
kryp. Helst ville barnen få upp fisk, grodor 
och den bäver som det fanns både gnag och 
spår efter där uteJ  
Andra kontroller som patrullerna skulle 
klara handlade om bakning av krabelurer 
(även göra smeten), Spindeln, Kims spel, 
chiffer, en stafett där det gällde att ösa 
vatten samt att bygga ett sandslott (som 
bedömdes av utmanarna). Utmanarna skötte 
även grillen när det var dags att grilla korv. 
Efter fotbollsspel och lek var det så dags för 
nöjda och glada scouter att cykla hemåt 
igen.  
 
Det var sista träffen inför sommarlovet för 
spårarna och upptäckarna men äventyrarna 
kommer att göra en gemensam paddling 
och utmanarna ska bygga en flotte i 
sommar. 
 
Hälsningar/ Lidköpings scoutkår genom 
Agneta Johnson.  
 
 
 

Bilder: Sofi Hassel Hedihn och 
Agneta Johnson.  
Vid tangenterna Solveig Ekman 
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Presentation	distriktets	kassör	
 
 

Håkan Tropp, Mariestads scoutkår 
 
Håkan är vår nya distriktskassör som tog över 
efter Kåke i januari. 
Många känner honom kanske sedan tidigare men 
för säkerhets skull tar vi med en presentation här. 
 
Håkan kommer från Kristianstad, började som 
minior/spårare i Nosaby scoutkår på sjuttiotalet 
och har hängt med i Scouterna sedan dess. Med 
tiden blev han ledare i kåren och hade också 
uppdrag i kårstyrelsen som sekreterare och 

ordförande i några år. Kåren tillhörde Snapphane scoutdistrikt och där han varit vice 
distriktsordförande.  
Efter flytten till Skaraborg och Mariestad var han under flera år ledare och kassör i Mariestads 
scoutkår. Idag är han revisor både i Mariestads och Skövde scoutkårer. 
 
Vad är det bästa med scouting? – Att det passar alla människor, alla kan vara med efter sina 
egna förutsättningar. 
Vad tycker du är roligast inom scouting? - Jag gillar att vara i naturen! Sedan har jag ett stort 
matlagningsintresse och det kan också komma till användning, berättar Håkan. 
 
Detta finns flera bevis på - t ex alla lovord över Håkans och Janne Bloms festmiddagar under 
arbetshelgerna på scoutgården Viken.  
Dessutom har Håkan varit matansvarig under Stigmanslägret på Ösjönäs och regionslägret 
Agema.  
 
Vad känner du mest för inom scouting: - Jag tycker om att planera och stödja verksamheten 
med mina kunskaper. Arbetar gärna i bakgrunden med att avlasta andra funktionärer och 
ledare med detta. 
 
I distriktsarbetet vill Håkan bidra med sina ekonomikunskaper och mångåriga erfarenhet av 
styrelsearbete. 
Viktigaste frågan distriktet ska jobba med tycker Håkan är att stötta kårerna med arrangemang 
och relevanta utbildningar. Att se till att det finns samordning och en plattform för kontakt 
mellan kårerna. 
 
Ett scoutminne: - Jag har många roliga minnen från internationella läger i Österrike och 
Danmark. Till exempel när jag som ledare åkte minibuss till ett läger utanför Wien med en 
grupp utmanarscouter. På det internationella lägret ”Blå sommer” på Jylland var jag med flera 
gånger. 
 
Nu bor Håkan med sin familj i Skövde och arbetar med IT/ekonomi både som anställd och 
som egen företagare. 
Håkan verkar vara en person med mycket energi och vi är glada att han nu även är 
distriktskassör! 
 
Vid tangenterna: Solveig Ekman, scoutkansliet 
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Distriktets	vårstämma	15	april	
 
 

Vårens distriktsstämma samlade 17 personer på 
Green Tech Park i Skara och fem personer deltog 
digitalt via videokonferenstjänsten zoom. Det var 
intressant att prova det här systemet och det kändes 
bra att även de som ville begränsa umgänget i dessa 
coronatider, fick möjlighet att vara med. 
Mikael Wahlborg från Skara scoutkår var 
ordförande för mötet och distriktsordförande Tobias 
Fransson såg till att allt fungerade med zoom.  
 

Verksamhetsberättelsen och balansräkningen godkändes, styrelsen fick ansvarsfrihet för det 
gånga året och 2019 års överskott lades till eget kapital  
Förutom dessa beslutspunkter fanns två motioner och en proposition på agendan. 
Motion 1 handlade om att vald medlem från Vikengruppen ska kunna gå in som ersättare på 
distriktsstyrelsens möten när Vikengruppens ordinarie distriktsstyrelsemedlem är förhindrad. 
Stämman biföll motionen och tillade att det även ska gälla programgruppen. 
Motion 2 gällde införande av ytterligare märken till OPV.  Stämman beslutade att 
distriktsstyrelsen i samarbete med motionärerna får i uppdrag att införa ytterligare märken. 
Propositionen gällde en rättelse av kontonummer i tidigare proposition angående 
vattenförbättring på Viken. Stämman biföll ändringen till Kollektkassans kontonummer och 
att en plakett ska sättas upp med information att Kollektkassan har bidragit med pengar till 
vattenförbättring på Viken. 
 
Under övriga frågor fick deltagande kårer berätta hur de hanterar scoutverksamheten med 
hänsyn till Covid-19. Skara scoutkår bjöd även in till ett kårgemensamt läger i slutet av juli. 
 
Därefter tackades Mikael med en bukett blommor för ett skickligt ordförandeskap och Barbro 
Hellström fick blommor som tack för sin fina insats i valberedningen. 
Stämman avslutades och de som var på plats fikade och pratade med varandra en stund. 
 
Vid tangenterna Solveig Ekman, distriktskansliet 
 
 
Kårer	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 något 
annat ”projekt” i kåren. Denna gång fick vi läsa om hur Falköpings scoutkår 
gjorde egen äppelmust. Nästa gång är det Forshem 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 4 Forshems scoutkår manusstopp 16 augusti 
Blat 5 Götene scoutkår manusstopp 15 september 
Blat 6 Karlsborgs scoutkår manusstopp 15 november 
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Rapport	från	lägergården	Viken	Rosendala	
 
 

Årets öppningshelg blev kall och frostig. Då vädrets makter inte var med oss, blev inget gjort 
där det krävdes vadande/badande för att fixa till placeringen av de betongringar som utgjort 
vår gamla fasta brygga. I stället blev det rensat och städat i de flesta förråd, eldat ris och 
stubbar, sågat och klyvt ved samt att vår ”egen” rörmokare Johannes försökte fixa till vatten-
delen i ”brygghuset”, byte av ackumulator, inmontering av vattenmagasin (tankar),  dragning 
av rör och säkra upp så ej för hett vatten kommer ut ur kranarna. När det var dags för 
uppfyllning av systemet, var vår panna inte tät längre, då någon tydligen eldat i den utan att 
vatten funnits i den.  Blev att kolla om det gick att laga, försöka få tag i nya delar vilket var 
svårt samt att konsulterade tekniker sa att ” det är inte värt att försöka laga vid ”torreldning”! 
Vissa av oss tyckte då att ”vi gör ett försök” innan ett köp av ny sätts på ”önskelistan” av allt 
det som behövs. En vecka senare var pannan isär, tvättad, besiktigad avseende sprickor och 
återmonterad med tätningsmedel till låg kostnad. Vår rörmokare slutförde de sista 
rördragningarna samt fyllde och eldade utan problem och pannan är ännu 1 månad efteråt tät.  
Så vid en ”extra öppningshelg” där vi även grävde ner cementringar och fyllde dessa med 
sten,  blev det även invigning av det ”nya” brygghuset, varvid vi skålade i bubbeldryck av 
alkoholfri typ och sedan gick in och bastade/ duschade. 
 

Stort tack för hjälpen till er alla som hjälpt till! 
 
Med vänlig hälsning 
Kåke 
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DISTRIKTSFORUM 
 

 
Torsdagen den 8 oktober bjuder distriktsstyrelsen 
in till ett forum för alla kårer och medlemmar. Ett 
tillfälle att träffas och diskutera olika saker 
rörande distriktet. Utbildning i Scoutnet samt i 
Trygga möten kommer att erbjudas. 

När 

Torsdag 8 oktober 2020 
Kl 18:30 

Var 

Green Tech Park, Skara (Kansliet) 
Gråbrödragatan 11  

 

Mer info om Distriktsforum och om hur man anmäler sig kommer under 
september månad. Läs mer på www.skaraborg.scout.se 
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Kurs i Scoutnet    

 
Passa på tillfället att få en genomgång av hur medlemsregistret 
Scoutnet fungerar! 
Plats: Green Tech Park, Gråbrödragatan 11, Skara 
Torsdag 8 oktober, samma kväll som Distriktsforum, info om tid kommer 
längre fram. 
 
Medtag egen dator. 
För att kunna se och testa alla funktioner i 
Scoutnet behöver du har rollen som 
kårordförande eller medlemsregistrerare 
inskriven i Scoutnet. Kontakta kårens 
medlemsregistrerare för att få behörighet om 
du inte har det. 
 
Kursledare: Mika Metsä 
 

Välkommen! 
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Tidsplan 2020  
Januari 
15 Manusstopp Blat 1 
18-19 Lång-DS 
25-26  Leda Väst Flämslätt * 
 
 
Februari 
1 Blat 1 kommer ut 
7 Myskväll för Utmanare/Rover* 
8-9 Vinterhajk * 
26  Ds-möte 
28-29 Operation Vildmark * 
 
Mars 
15  Manusstopp Blat 2 
18  Ds-möte 
 
April 
1 Blat 2 kommer ut  
15 Ds-möte 
15 Vårens distriktsstämma * 
18-19 Öppningshelg Viken  
23  Sankt Georg 
 
 
Maj 
16-17 Guldkniven * Senareläggs 
17 Distriktsdagen * Senareläggs 
18 Manusstopp Blat 3 
19 Ds-möte (tisdag) 
 

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/ 

 

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

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

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

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

 
Foto: A: Svanung, Källby scoutkår  


