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             Utsikten! 
 
Sent	skall	syndarn	vakna,	detta	skulle	jag	skrivit	för	en	vecka	sedan	men	det	har	kommit	
mycket	emellan	så	nu	är	det	stress!	Hoppas	ni	alla	har	haft	en	skön	sommar	med	bad	och	sol,	
kanske	även	läger	med	egen	kår.		För	många	har	ju	denna	sommar	inneburit	svårighet	att	
planera	och	genomföra	läger	som	tagit	hänsyn	till	viruset	som	härjar.	
	
Min	sommar	började	med	att	hjälpa	till	på	”öppningshelgen”	på	Viken	Rosendala,	vår	fina	
anläggning	som	behöver	skötsel	och	omhändertagande	varje	år.	I	år	blev	det	inget	bra	första	
vändan	då	vädret	var	för	kallt	så	det	planerade	arbetet	med	”dessa	cementrör”	inte	gick	att	
genomföra,	men	några	av	oss	tog	beslut	om	att	träffas	några	veckor	senare	och	då	kunde	vi	
även	inviga	dusch	och	bastu	efter	genomförd	”renovering”,	där	Johannes	från	Vedum	skall	ha	
en	stor	eloge,	ja	förresten	alla	som	har	gjort	det	möjligt.	Snart	är	det	dags	för	”stängningshelg”	
där	det	behövs	scouter	för	att	fixa	allt	inför	”vinteride”	plus	en	del	fixande	i	allmänhet.	Kolla	
med	dina	Ledare	och	äldre	scouter	om	det	är	någon	av	dem	som	planerar	att	deltaga	och	se	
om	även	du	kan	få	åka	med.		
	
Idag	har	jag	varit	i	den	lokala	skolan	i	försök	att	värva	nya	scouter	till	vår	kår,	alltid	lika	roligt	
att	möta	barn	med	olika	uppfattningar	om	vad	scouting	är	och	vad	vi	sysslar	med.	Kan	ju	alltid	
hoppas	jag	lockat	någon	till	att	i	alla	fall	prova	på,	sen	gäller	ju	det	för	oss	ledare	att	försöka	
göra	mötena	attraktiva	och	att	de	innehåller	saker	som	väcker	deras	intresse	för	scouting,	
kamratskap	samt	naturen	som	finns	omkring	oss.		
	
Mina	tankar	går	också	till	Vedum	som	nu	förhoppningsvis	får	inviga	sin	nya	stuga	och	njuta	av	
de	möjligheter	det	ger	dem.	Samtidigt	går	även	mina	tankar	till	Götene	kår	som	drabbats	av	
brand	i	sin	”lada/lägerförråd”	med	vad	detta	innebär	för	svårigheter	det	kan	ha	skapat	för	
dem.		
	
Så	om	en	vecka	startar	vi	(Väring)	vår	hösttermin	och	då	får	vi	se	hur	många	och	vilka	som	
kommer,	alltid	lika	spännande	att	se	de	yngres	lite	nervösa	beteende	men	ändå	spänningen	
som	finns	där	inför	detta	nya!	Får	bara	hoppas	att	vi	får	ihop	ledare	till	att	lyckas	göra	detta	så	
bra	som	möjligt,	för	går	inte	det	då	får	vi	svårt	att	behålla	våra	scouter.	Utmaning!!	
	
Nu	skall	jag	inte	trötta	ut	er	mer	med	mina	tankar	utan	önska	er	alla	en	bra	och	rolig	höst,	kan	
vara	vacker	även	för	en	färgblind,	vilket	jag	är.	
Med	varma	hälsningar	/		
Kåke

v
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Hej alla! 
 
Hoppas ni har haft det bra i sommar och 
känner er pigga på att komma igång med 
scoutverksamheten igen. 
Det är verkligen en härlig årstid nu! 
 
Inför uppstarten vore det bra om ni vill titta 
över matrikeln som kommer att skickas till 
kårens postmottagare denna vecka. Det är 
viktigt att vi har rätt kontaktuppgifter så 
mail och post kommer fram till rätt person! 
En del mail har redan skickats enligt de 
uppgifter vi har från förra året. Ta även en 
titt på Blat-listan, kanske fler i kåren ska ha 
Blat-länken med epost? 
 
Som ni kan läsa längre fram, blir det 
Distriktsforum den 8 oktober och samma 
kväll planeras även workshop i ”Anpassat 
ledarskap” samt en kurs i ”Scoutnet” – alla 
här på Green Tech Park i Skara. Passa på att 
samla flera från kåren för samåkning, så 
hoppas vi att det kommer många! 
 
Till helgen träffas distriktsledningen på 
Viken för planering inför hösten. Bl a är  
en webbenkät på gång, för att få veta vad 
kårerna behöver.  
 
Ha det så roligt på scoutträffar och 
uteaktiviteter! 
 
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                 
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 
 
 
 
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 Monicore  Pixabay 
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Forshems	scoutkår
 
Under läsåret 2019-2020 har det varit full 
aktivitet i Forshems scoutkår. För tillfället är 
vi knappt 90 medlemmar och vi har scouter i 
de olika avdelningarna: bäver, spårare, 
upptäckare och äventyrare. Utmanarnas 
avdelning har varit vilande under året som 
gått, men en nystart är planerad vid 
terminsstarten som kommer. 
Förutom aktiviteter i och kring vår stuga så 
har vi använt oss av naturen runt hörnet - 
Kinnekulle - till både hösthajker och 
vandringar. Dessutom har vi deltagit på 
distriktets Vinterhajk i Väring och 
Vikendagen som ordnades som ersättning till 
Vikenlägren. 
 
Det har varit en spännande och annorlunda 
vår, minst sagt, med tanke på den utmaning 
Coronapandemin gav oss alla. I Forshem 
valde vi att hålla igång verksamheten hela 
läsåret med några mindre justeringar: En scout 
möter svårigheter med ett gott humör! 
 
Det som verkligen lyst upp vår tillvaro under 
våren var att Rotary i Götene Kinnekulle valde 
att sponsra oss i Forshems scoutkår med ett 
projekt. Äntligen skulle en av våra drömmar 
för kåren kunna bli verklighet. Ett alldeles 
eget vindskydd.  
I februari höll Rotary i ett kafé där alla 
intäkter oavkortat skulle gå till vårt projekt. 
Dessutom matchade Rotary International med 
samma summa som lokalavdelningen i Götene 
Kinnekulle fick in. Härligt! När ryktet även 
nådde vår lokala matbutik, Coop Hällekis, 
ville även de vara med och sponsra. Tackar!  
 

Tankar, funderingar och planer omsattes till ritningar och snart var 
bygglovet beviljat. Under våren och sommaren har det sågats och 
spikats på kvällar och helger. 
 
 
Så när höstterminen strax kör igång hoppas vi att allt ska vara klart. 
Då står det där! Vårt egna vindskydd i vinkel, med plats för ca 20 

sovplatser (storleksmässigt är det jämförbart med Huket på Viken). Med vindskyddet på 
tomten har vi skapats en helt ny och inspirerande miljö som kommer 
kunna användas på många olika sätt i verksamheten.  Forts. nästa sida 
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Ett annat glädjeämne var att Forshem scoutkår 
blev nominerade och även beviljades en del av 
Sparbanken Skaraborgs ”Kundmiljonen”. Ett 
bidrag som ska gå till att vidareutveckla vår 
verksamhet. 
 
För att arbeta med samhällsengagemang 
startade Hällekis båtklubb och Forshems 
scoutkår ett samarbete kring miljön vid 
stenbrottet på Kinnekulle för några år sedan. 
Tillsammans arrenderar föreningarna området 
av kommunen och sköter om städning, fisketillsyn och isättning av ny ädelfisk.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stenbrottets populäritet har ökat kraftigt och får många besökare från när och fjärran. 
Ett skaraborgskt ”Grand Canyon” i miniformat. Det är även en populär plats för oss i kåren att 
ha avdelnings-möten på.   
 
Under ett antal år har kåren jobbat med återvinning. Vi deltar i ”Föreningskampen” som är en 
del av verksamheten hos PantaMera. Så ca en gång per månad åker vi runt och samlar in 
pantburkar och petflaskor i området som sedan sorteras, plast och aluminium för sig. Denna 
insamling har gått från att vara ett mycket positivt tillskott till att bli en stor del av vår 
föreningskassan. Pengarna låter vi sedan bl.a. gå tillbaka till våra scoutfamiljer i form av 
subventionerade hajk- och lägeravgifter. 
 
Sommarläger eller ej...det var frågan?!?  
På grund av pandemin ville vi göra det så säkert vi kunde. Så kåren valde att genomföra ett 
dagläger i närmiljön, 27-28 juni. Under dessa härligt varma och soliga dagar ordnades en 
lördagsvandring ut mot Björkkullasand med aktiviteter som: bygga en A-bro, personliga mått, 
paddling, bad, tovning av sittunderlag samt lägerbål (utan eld p.g.a. brandrisk). På söndagen 
höll vi till vid stugan. Där fylldes dagen med hantverk av ”luffarschackspåse” i läder och 
gjutning av spelpjäser, lägermärken, tovning och en massa lekar. 

 
2020 är ett jubileumsår för kåren som i år firar 
75 år. Förhoppningsvis släpper Corona-
restriktionerna och vi kan fira jubileet som sig 
bör. Men fram tills dess ser vi fram mot nya 
scout-äventyr, möten och utmaningar. Hoppas 
vi ses! 
 
Hälsningar/ Helena Wänerskär, Ordf. i 
Forshems scoutkår 
Foto: Urban Wänerskär, Christina Thörn och 
Helena Wänerskär 
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Vikenläger	
	

 
 
Hej, här kommer en hälsning från en mycket speciell dag i juli! Från början tänkt som ett 
veckolångt läger blev det till sist en dag på Viken, allt då C-viruset förstörde möjligheten till 
övernattning, utan det fick bli en dagshajk istället. 
Nu till dagen, efter inbjudan i Blat och personlig kontakt till anmälda för ”veckan” så kom 20 
scouter från alla olika delar av vårt distrikt för att avnjuta en dag med sol, bad, kanotpaddling 
och diverse aktiviteter! Själv var jag nervös inför dagen då ”väderspåmännen” inte lovade bra 
väder, som kanske är en förutsättning för en lyckad dag. 
Efter fika med macka när alla anlänt, så delade vi upp oss i tre grupper och sen var det dags 
att sätta igång med de olika aktiviteterna. Efter nära två timmar blev det till att byta aktivitet 
så att alla skulle få chans att prova på alla saker. Sedan lunch innan sista delen drog igång.  
Nu började den icke utlovade värmen ta ut sin rätt, många ville bara vara i skuggan då solen 
hela dagen lyste från en klarblå himmel. Det var så varmt att även ledare tyckte skuggan var 
ett bra ställe att vara på. Efter det att alla fått prova de olika aktiviteterna, hjälptes vi alla åt att 
återställa all utrustning och så var det dags för ytterligare mat innan deltagarna blev 
upphämtade för hemfärd! 
Ett stort tack till alla som hjälpte till att göra denna dag så bra den blev, god mat och trevliga 
aktiviteter! 
 
Med vänlig hälsning 
Kåke 
 
PS Ni skulle sett de mörkgrå molnen som dök upp en timma efter scouterna åkt! DS 
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Presentation	av	distriktets	PRAks	(PR-	och	Aktivitetssamordnare)	
 
 

Sofi Hassel Hedihn är distriktets PR och Aktivitets-
samordnare (PRAks). Hon ingår i distriktsstyrelsen och som 
PRAks sköter hon bland annat distriktets sociala medier.  
Som ni nog har sett, uppdateras det flitigt med många fina 
bilder numera.  
Sofi är medlem i distriktskåren men dyker också upp ibland 
på möten och aktiviteter med Lidköpings scoutkår.  Troligen 
har ni även träffat henne på någon distriktsaktivitet t ex 
Vinterhajken, kanske med kameran i handen. 
Hon beskriver sig själv som en hemvändande Lidköpingsbo 
med en ständigt växande samling av sporkar J.   
Här svarar hon på några frågor och berättar mer. 

Hur länge har du varit scout? Jag började i Lidköpings 
scoutkår när jag var 10 år, var med på alla aktiviteter som 

gick tills jag började gymnasiet i Lysekil och “bara” kunde vara med på scoutgrejer under 
helger och skollov. Har under alla år som bosatt långt från Skaraborg, kommit tillbaka så ofta 
jag kunnat för att kunna vara med på aktiviteter och kommer nu att vara en hemvändande 
Lidköpingsbo under 1 år - ett år jag hoppas kunna fylla med massor av scouting. 

Vad tycker du är det bästa med Scouterna? Att man får träffa så mycket olika människor och 
göra så många olika saker. Att man får testa sina gränser, få se att man klarar av mer än man 
trodde från början, att man får växa både individuellt och som grupp. Och såklart att man kan 
hitta på så mycket roliga grejer med sina bästa kompisar! 

 Vad känner du mest för inom scouting? Att man får vara sig själv och att det är hela gruppen 
som skall föras framåt och man hjälps åt för att tillsammans nå målen. Man delar med sig av 
sina erfarenheter och lär sig nya saker tillsammans. Unga ges ett ansvar och förtroende, och 
de lär sig att själva känna ett eget ansvar och att ge andra sitt förtroende och därmed växa som 
individer. 

Vad tycker du är roligaste scoutaktiviteten? Allt som betyder att man får snöra på sig 
kängorna och vandra ut med en fylld ryggsäck tycker jag är roligt. Att sova utomhus (även 
om det ligger en vass sten under liggunderlaget som gnager sig in i ryggen hela natten), vakna 
upp till tidigt fågelkvitter kalla mornar för att äta frukost i naturen, det är det bästa jag vet.  

Vad vill du bidra med i distriktsarbetet? Mitt mål är att nå ut till andra, scouter och icke 
scouter, om vad vi gör runt om i vårt distrikt för att visa allt det roliga som händer runt om i 
kårerna. Dels för att fler ska få upp ögonen för hur otroligt många olika saker man kan göra 
som scout och därmed bli sugna på att börja, dels för att hjälpa våra scouter inspirera till och 
inspireras av andra kårers/scouters, i och utanför vårt distrikt, egna projekt och aktiviteter. 
Scouternas riksorganisation blev t.ex. inspirerad av ett inlägg från Skaraborgs scoutdistrikt till 
att ta fram en alternativ scoutlag med fokus på hygien och smittspridning, något som stod om 
i Bla´t nr. 2 2020 och i Scouternas rikstäckande nyhetsbrevs marsutgåva!  

Forts. nästa sida 
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Jag hoppas kunna bidra med att få våra scoutkårer att känna ännu större gemenskap, bland 
annat genom distriktsgemensamma aktiviteter och gemensamma kanaler på sociala medier. 
Som PRAks sköter jag ex distriktets Instagram där jag försöker samla det vi 
Skaraborgsscouter gör ute i de olika kårerna. 

 Ett scoutminne: Under ett soligt sommarläger på Viken rullade det plötsligt in ett stort 
regnoväder och när de första regndropparna började falla ropade vår ledare på oss seniorer 
(Utmanare) att ”GRÄV VALLGRAV NU!” och vi störtade iväg mot vindskyddet med spadar 
i högsta hugg samtidigt som himlen öppnade sig och regnet fullkomligt vräkte ner. Det var en 
nästan surrealistisk stämning över att stå mitt i ett spöregn, med blixtar i molnen över sig, och 
i mörkret försöka gräva en vallgrav runt ett vindskydd i den mest trädrotstäta jord som gick att 
hitta. Men vi hann klart och kunde sova torrt den natten! Dock hade inte alla samma tur och i 
ett tält bredvid vaknade de upp av att deras saker flöt runt i en liten sjö på tältgolvet. Tur då att 
ovädret blåst vidare så att allt kunde torka i solen! 

Vill du passa på att ta upp något mer? Jag söker bilder från kårernas scoutaktiviteter! Det 
behöver inte vara purfärska bilder, så länge som alla på bilden är ok med att den publiceras på 
Instagram! Låt oss och andra scouter få se vad vi hittar på för något runt om i vårt 
scoutdistrikt! Jag vill även passa på att nämna vårt scoutdistrikts gemensamma hashtag 
#SkaraborgsScoutdistrikt på Instagram och Facebook, använd den i texten under bilder på era 
egna kårers inlägg så blir det enkelt att få reda på vad ni scouter hittar på för något! 

 

Sofi har verkligen satt fart på distriktets sociala medier och visar upp scouting 
på ett inspirerande sätt - både på webben och med artiklar i lokalpressen.  Det 
är roligt att hon kan bo här i Skaraborg ett tag framåt! 

Text: Sofi Hassel Hedin och Solveig Ekman 
Bild: Sofie Hassel Hedin 

 
 
 

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, en hajk eller någon annan 
aktivitet eller händelse i kåren. Både stort och smått!  Denna gång får vi läsa om 
vad som händer i Forshems scoutkår. Nästa gång är det Götene scoutkårs tur att 
skriva några rader. Bifoga gärna en bild till om ni har det! (Helst som separat 
jpeg-fil) Välkommen att skicka in! 
 
Blat 5 Götene scoutkår manusstopp 15 september 
Blat 6 Karlsborgs scoutkår manusstopp 15 november 
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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 Anpassat ledarskap erbjuds samma kväll,  
läs mer på respektive inbjudan. 

När 

Torsdag 8 oktober 2020 

Kl 18:30 

Var 

Green Tech Park, Skara (Kansliet) 

Gråbrödragatan 11  

Anmälan 

Senast 4 oktober till distriktskansliet  Tel: 0761-41 28 01, Epost: info.skaraborg@scouterna.se 
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-WORKSHOP- 
ANPASSAT LEDARSKAP 

 

Torsdagen den 8 oktober bjuder distriktsstyrelsen in till en workshop i 
Anpassat ledarskap tillsammans med en utvecklingskonsulent från Västra 
kansliet. I kursen får du lära dig vad ADHD och autism är, hur du anpassar 
ditt ledarskap och enkla verktyg för anpassning. 
 

Det blir en väl investerad tid som inspirerar och ger er goda förutsättningar 
att fortsätta verka för barn och ungas utveckling inom scouting. 

NÄR 

Torsdag 8 oktober 2020, Kl 18:30 

VAR 

Green Tech Park i Skara (Kansliet), Gråbrödragatan 11  

KOSTNAD 

50 kr /deltagare 

ANMÄLAN 

Senast söndag 4 oktober till distriktskansliet. Glöm ej meddela ev behov av specialkost 

Anmäl dig till distriktskansliet, telefon 0761-41 28 01 eller epost: info.skaraborg@scouterna.se  

Återbud senast 48 h innan arrangemanget, därefter faktureras avgiften 
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Utbildning Scoutnet 
 
Torsdagen den 8 oktober bjuder distriktsstyrelsen in till kurs i  
medlemsregistret Scoutnet. Passa på tillfället att få en genomgång 
tillsammans med kursledaren Mika Metsä. 
Medtag egen laptop. För att se och prova alla funktioner i Scoutnet 
behöver du ha rätt behörighet – kontakta kårens medlemsregistrera för 
att få behörighet om du inte redan har det.  

När 

Torsdag 8 oktober 2020, samma kväll som Distriktsforum 

Kl 18:30 

Var 

Green Tech Park, Skara (Kansliet) 

Gråbrödragatan 11  

Kursavgift:  

50 kr 

Anmälan 

Senast 4 oktober till distriktskansliet  Tel: 0761-41 28 01, Epost: info.skaraborg@scouterna.se 

Glöm ej meddela ev behov av specialkost 

 

Återbud senast 48 h innan distriktets arrangemang, därefter faktureras kursavgiften. 
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Höstens distriktsstämma 
 

 

Tidans scoutkår är värd och stämman 
hålls i Tidans församlingshem.  
 
Söndagen den 18 oktober kl 14.00 
 
Kallelse och röstlängd hittar ni på distriktets 
hemsida https://skaraborg.scout.se/ 
 
 

Motioner ska ha kommit in till Skaraborgs scoutdistrikts kansli senast  
20 september. 
 
Stämmohandlingar kommer att publiceras på distriktets hemsida  
25 september. Handlingarna skickas även till kårens ordförande och 
epostmottagare. 
 
Anmälan av kårens deltagare görs senast måndag 12 oktober till 
Skaraborgs scoutdistrikts kansli,   
Tel 0761-41 28 01 eller epost info.skaraborg@scouterna.se           
Glöm inte meddela ev specialkost. 
 
Välkomna!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Återbud lämnas senast 48 timmar innan distriktets arrangemang. 
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Webbenkät	 
 
 
Just nu är det annorlunda tider som påverkar scoutverksamheten både negativt 
men kanske också positivt. Det är många läger som har blivit inställda i sommar 
men verksamheten i den lilla gruppen har kunnat fortgå med restriktioner. 
Många har även fått upp ögonen för naturen, friluftslivet och Scouternas 
verksamhet. 

Under september månad kommer det finnas en 
webbenkät på distriktets hemsida med aktuella 
frågor i nuläget för scoutkåren att svara på. 

Vi hoppas att ni vill ta er tid ett par minuter 
och svara på några snabba frågor. Resultatet 
planerar vi att diskutera tillsammans, 
förhoppningsvis redan på distriktsforumet i 
oktober. 

Detta är ett steg för att kunna 
erbjuda det kårerna önskar 
och behöver. 

	
 

Info från Scouternas nyhetsbrev augusti 2020 

Bli världsförbättrare! 
 
I Scouternas demokratiprojekt, Världsförbättrarna, kan 
scoutpatruller med 8–10-åringar bland annat genomföra ett 
påverkansprojekt för att skapa en förändring i scoutkåren, 
skolan, hemma, lokalsamhället eller världen.* 

  
Fram till den 30 november 2020 kan alla patruller som genomför påverkansprojekt redovisa 
dessa till Scouterna och få bidrag på 2000 kronor per projekt. Ni hittar redovisningen för 
deltagande patruller i   mallen som ni hittar här >>  
Under våren och sommaren genomfördes en hel del projekt. Våra scouter har många idéer om 
vad dom vill förändra. Det är toppen tycker vi – var med och påverka du också! 
Läs mer om Världsförbättrarprojektet här >> 
 

 

I kurskatalogen läggs scoutledarkurser 
upp kontinuerligt.  

http://www.scouternasfolkhogskola.se/kurskatalog/#vf_vstra

Bilder Pixabay/Geralt 



  

 

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 * Inställt, går ev i höst 
17 Distriktsdagen * Inställt, går ev i höst 
18 Manusstopp Blat 3 
19 Ds-möte (tisdag) 
 
Juni-Juli-augusti 
1/6 Blat 3 kommer ut 
12-18/7 Äventyrarviken Inställt 
19-25/7 Utmanarviken Inställt 
20-23/7 Vikenveckan Inställt 
19/7 Vikendagen 
16/8 Manusstopp Blat 4 
 
Aktiviteter som är markerade med *  
är bonusberättigade. Bonus kan även  
sökas för kårgemensamma aktiviteter och 
kårutveckling. 
Mer info om bonussystemet ligger på 
distriktets hemsida.  

https://skaraborg.scout.se/ladda-ner/ 

 
 

 
 
 
 

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

Oktober 
1 Blat 5 kommer ut 
8 Distriktsforum* 
8 Workshop Anpassat ledarskap * 
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  


