
 1 

Blat nr. 5 -2020 
Informationsskrift för Scouterna i Skaraborg 
 

 
 

KANSLISIDAN ............................................................................................. 2 
VAD HÄNDER I GÖTENE SCOUTKÅR?   ............................................ 3-4 

KÅRER SOM SKRIVER I BLAT   ............................................................... 4 
PRESENTATION AV SCOUTLEDARE  ................................................. 5-6 
VALBEREDNINGEN BEHÖVER FÖRSLAG ........................................... 6 

INBJUDAN DISTRIKTSFORUM  .............................................................. 7 
INBJUDAN WORKSHOP ANPASSAT LEDARSKAP .............................. 8 

INBJUDAN SCOUTNET-KURS  ................................................................ 9 
INBJUDAN DISTRIKTSSTÄMMA .......................................................... 10 

INBJUDAN STÄNGNINGSHELG ........................................................... 11 
INBJUDAN HJORTHAJK ......................................................................... 12 

MEDDELANDEN ...................................................................................... 13 
TIDSPLAN 2020  ........................................................................................ 14

 

Bild från Forshems läger på Torsö 2006 
Foto: Åseli Skoog 



 2 

 
 
Hej alla! 
 
Hoppas ni har det bra bland alla vackra 
höstfärger. Trädet på bilden ser jag från 
kansliets fönster. 
Nu är det snart distriktsstämma och 
valberedningen efterlyser tips från kårerna 
på personer att tillfråga, för olika funktioner 
i distriktets styrelse och grupper. Läs mer 
om det längre fram i Blat. 
Tack för de uppdateringar till 
adressmatrikeln som kommit. Jag hoppas 
kunna göra klart den så fort som möjligt 
men ännu fattas några kårer. Risken är ju att 
kåren inte får meddelanden, om det går till 
en person som slutat, bytt epost etc. 
 
Det har varit ett problem med webbenkäten 
som nu är löst. Om ni inte fått bekräftelsen 
”Tack för ditt svar” när ni skickat in, har 
svaret tyvärr inte kommit in. Är ni osäkra på 
om ni fått bekräftelsen, ber vi er göra om 
enkäten. Tack på förhand! 
 
Ni missar väl inte Distriktsforumet, kurserna 
i Anpassat ledarskap eller medlemsregistret 
Scoutnet?  
För upptäckar- och äventyrarscouter närmar 
sig årets Hjorthajk, i år med ett lite 
annorlunda upplägg. Mer info om 
arrangemangen lägre fram i Blat. 
 
Nyligen fick vi även veta att en ny skylt med 
logotyper från alla som hyr in sig här i huset 
kommer att sättas upp. Det blir bra med lite 
mer reklam för Scouterna och lättare att hitta 
hit.  
Ha en härlig höst! 
Solveig Ekman, scoutkansliet i Skara 

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

Blat   Manusstopp Utgivning                 
5 2020   15 september 1 oktober 
6 2020  15 november 1 december 
1 2021  15 januari 1 februari 
2 2021  15 mars 1 april 
 
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. 
Torsdag 1 oktober är kansliet stängt. 
 
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/ 
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GÖTENE	SCOUTKÅR	

Kanoter,	eld	och	brand	i	fokus	
 
Året 2020 har ju varit speciellt på många sätt och det 
gäller även för oss i Götene scoutkår. 

Under vårterminen valde vi att köra på som vanligt så gott som de gick med lite extra 
tanke, planering och mycket mer utomhus aktiviteter än vanligt för att kunna uppfylla 
restriktionerna kring coronapandemin. 
När vår lägerplanering grusades och vi inte kunde åka till Stim 2020 som vår tanke 
var, fick vi börja fundera på vad och hur vi skulle lösa det med ett läger för våra 
scouter.  

Tankarna gick både hit och dit innan de 
till sist föll på att blötlägga våra 
kanoter. Det fick bli en heldag till sjöss 
för våra scouter. Kanoter, fika, mat mm 
packades ihop innan vi drog iväg till 
sjön Vristulven som ligger mellan 
Götene och Timmersdala på själva 
Kristi Himmelsfärds dagen. 

 
 Vi hade en underbar dag med strålande sol, fika, 
matlagning över öppen eld, (kebab och grönsaker i taco 
bröd) och senare ett bad m.m. På kvällen slöt föräldrar o 
syskon upp för att vara med och grilla hamburgare.  
 
Som avslutning för vårterminen bjöd vi in scouterna och 
deras familjer till att följa med på en liten vandring längs 
Kinnekulle-leden. Vi gick den "nyöppnade" 
Blombergsleden som den kallas och även denna kväll 
hade vi vädergudarna med oss. 
 
NU TAR VI SOMMARLOV 
 
På em. den 26 juli förändrades Götene scoutkårs historia dramatiskt och det kommer 
aldrig bli sig likt. 
Västeräng står i lågor, vårt lägerförråd och ladugård brinner ner till grunden. Det hela 
gick mycket fort och det enda vi kunde rädda var våra kanoter som fanns i ett gammalt 
omgjort hönshus som stod en liten bit ifrån själva ladugården. 
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Förutom allt lägermaterial så 
som tält, grytor, spisar, 
dunkar, spadar, yxor, sågar 
mm så förstördes även 
redskap o självbindaren som 
vi behöver för att kunna göra 
vara kärvar. Tur i oturen var 
att vi när branden bröt ut, 
ännu inte hade tagit in några 

kärvar men nästa tanke var hur vi skulle göra med årets skörd av kärvar.  
Plötsligt hade vi ingenstans att vara, hade inga grejer att skörda med eller ta hand om 
efteråt med. 
Vi fick landa några dagar innan vi satte oss ner och kom fram till att vi kunde fixa det, 
fast i mindre skala. Vi lånade en självbindare som fanns hos en bonde i närheten och 
tack vare Peter Larsson (medlem i kåren) och hans fru Susanne som fixade yta hemma 
på deras gård så kunde vi även i år skörda kärvar. 
Nu återstår det att bygga ihop en ny knytare som vi har när vi knyter om kärvarna och 
även få till en sax som vi klipper o snyggar till kärvarna med men som det ser ut i 
nuläget så fixar det sig nog mycket tack vare Gunnar Johansson och hans kontakter. 
Det är många i kåren som lagt ner många timmar på att få allt att gå ihop. 
Nu får vi ta tag i möte med kommunen och se hur vi går vidare med ny lokal och även 
försäkringsbolaget. 
 
Nu har höstterminen dragit igång lite smått med våra avdelningsmöten. 
Först ut eldade vi med scouterna och gjorde lite äpplepaj med hjälp av våra 
reflektorugnar. Vi i Götene scoutkår har trots branden i Västeräng våra egna 
scoutstugor kvar i Bölaholm där vi kan köra på mer eller mindre som vanligt. 
 
Hälsningar/ Åsa Löfgren, ordf Götene scoutkår 
Foto: Åsa Löfgren 
	
 
 

Kårer	som	skriver	i	Blat	 
 
I varje nummer berättar en scoutkår om något de har gjort.  
Det kan handla om 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 Götene scoutkårs omtumlande år. Vårens snabba förändringar från 
läger till lyckade dagshajker och sedan den hemska branden med alla frågor att ta itu med. 
Hoppas att allt löser sig på bästa sätt! 

Nästa gång är det Karlsborgs 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 6 – 2020 Karlsborgs scoutkår manusstopp 15 november 
Blat 1 – 2021 Källby scoutkår manusstopp 15 januari 
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Presentation	av	en	scoutledare	
 

Kjell Ödlund 
Essunga scoutkår  
 
Han började som scoutledare 
1989 då hans barn var scouter. 
Idag är han både ordförande, 
scoutledare för spårare- och 
upptäckarscouter samt 
stugfogde.  
De är tre ledare på 
avdelningen, förutom Kjell är 
Veronica och Magnus 
Andersson ledare sedan några 
år tillbaka. 
 
I våras var det 18 barn på den 

gemensamma spårar- och upptäckaravdelningen. De har nu startat upp höstterminen med ett 
möte men då var de inte lika många. Kjell berättar att han varit i skolan och lämnat 
informationslappar till lärare som ska dela ut dessa, men det är lite osäkert om alla barn har 
fått med sig lappen hem.  
 
Hur gick det till när du blev scoutledare? Kåren hade ett föräldramöte där jag blev tillfrågad, 
så jag kom med den vägen och fick gå ALU (Allmän Ledarutbildning). När vi deltog på DM 
tog vår patrull hem Silveryxan - det var ju väldigt roligt. Sen åkte vi på läger och det har blivit 
många läger under åren, både stora och små. Vi åkte bland annat med en grupp flickscouter 
till ett stort flickscoutläger i Norge. 
 
Kjell berättar att det är naturupplevelser och att umgås med barnen som ger mest med att vara 
scoutledare. Att de är spontana och att man inte alltid vet vad som ska hända, tycker han är 
roligt. Hans hantverksintresse passar också in. 
 
Vad gör ni i höst på avdelningen? Vi har planerat ett program för vår avdelning och det tar 
bland annat upp eld, yxa, kniv, naturkunskap, hantverk och knopar. För den här åldersgruppen 
fokuserar vi på tre knopar – råband, dubbelt halvslag och skotstek.  
Vi slöjdar en del och gör t ex söljor eller tillverkar fågelholkar. En återkommande aktivitet är 
ett mörkerspår med djur- och naturtema som scouterna brukar tycka är spännande. Ibland har 
vi matlagning på programmet och då kan vi laga ”hajkbomb” eller ”soppa på en spik”. 
Korvgrillning blir det allt som oftast, scouterna får god aptit av att vara utomhus.  En badresa 
till Skövde är också planerad i oktober.  
 
När det gäller hajker berättar Kjell att de har en hajk varje termin men hösthajken kommer att 
ställas in eftersom de vill undvika övernattningar just nu. 
Om kåren ska delta i Jamboree 2021 nästa sommar är inte bestämt än. 
 
Vad vill scouterna helst göra? Det är ju de yngsta scouterna vi har hand om och de vill leka. 
Vi har en granhäck där de gärna håller till, gömmer sig eller klättrar i. Sen tycker de också om 
att tälja, det gjorde vi på senaste mötet. Lite blod får man dock räkna med ibland. 
 
Varför tycker du någon ska börja som scout? Det är jättebra, både att vara ”en i gruppen ” och 
att få prova på mycket som är bra att kunna, t ex göra upp eld och klara sig i naturen. 
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Om Kjell får välja scoutaktivitet för egen del är huvudsaken för honom att vistas i naturen. 
Han är ute så mycket som möjligt och plockar både svamp och bär. 
När jag frågar efter ett scoutminne, berättar han om när han välte med kanoten, något som 
scouterna tyckte var väldigt roligt. Det hände dels på ett läger vid Torskabotten och ännu en 
gång på ett läger vid Metsakodo.  
 
Förutom scoutintresset, är Kjell slöjdare, främst i näver, och han har varit ordförande i 
Essunga Slöjd- och Hantverksförening. Dessutom samlar han på trägubbar och handlar med 
antikviteter. 
Det är bara att gratulera kåren och scouterna i Essunga, som har en ledare med fint 
engagemang som kan lära ut så mycket praktiskt och roligt på scoutmötena. 
 
Text: Solveig Ekman 
Foto: Birgitta Friberg 
 
 
 
 

 
 

Distriktets valberedning behöver tips 
 
Distriktets valberedning arbetar med att ta fram förslag på distriktets nya 
ledning. Vi representerar kårerna men behöver också kårernas hjälp i 
vårt arbete. Nominera gärna engagerade, strategiska och nyfikna 
scoutkompisar eller dig själv till oss.  
 
Följande poster ska tillsättas på höststämman: Distriktsordförande, PR- och 
aktivitetssamordnare, ungdomsledamot, revisorer, ledamot Vikengruppen, ledamot i 
programgruppen, distriktets representanter i Stiftelsen Viken och ledamot i distriktets 
krisgrupp.  
 
Har du frågor om uppdragen eller tips på personer, kontakta 
valberedningen. 
 

Kontakta valberedningen: 
Olivia Solman, Lidköpings scoutkår tele: 0705-88 62 11 epost: oliviasolman@gmail.com 

 
 

Bilder från distriktets verksamhet 
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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 bjuder in till 
Skaraborgs scoutdistrikts stämma  
i Tidans nya församlingshem. 
Adress: Strätevägen 2 i Tidan  

 
Söndagen den 18 oktober kl 14.00 

 
Stämmohandlingar finns att ladda ner från distriktets 
hemsida https://skaraborg.scout.se/ladda-ner/ 
Handlingar har även skickats till kårens ordförande      

     och epostmottagare.    
      

                 
 

Anmälan av kårens deltagare görs senast måndag 12 oktober  
till Skaraborgs scoutdistrikts kansli. Glöm inte meddela ev specialkost. 

Tel 0761-41 28 01 eller epost info.skaraborg@scouterna.se 
 

Välkomna! 
 
 
 
 

       Återbud lämnas senast 48 timmar innan distriktets arrangemang. 
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Inbjudan- stängningshelg 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 
arbete. Alla typer av uppgifter finns, inte enbart tyngre. 
 
Helgen 24-25 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 19 oktober 
Info.skaraborg@scouterna.se eller telefon 0761-41 28 01 
Meddela om du behöver specialkost och om du övernattar. 
 
Varmt välkomna! 
Vikengruppen 
 
 
 

Foto: Sofi Hassel Hedihn 
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HJORTHAJKEN	2020	
	

Nu	är	det	dags	att	boka	in	höstens	hajk	för	Upptäckare		
och	Äventyrare!		

Hjorthajken	genomförs	i	år	under	dagen	utan	övernattning	på	Billingen.	
	

Observera	att	det	är	lördag	över	dagen!	
	
Plats:	Stora	parkeringen	vid	Hagenstugan	Billingen,	Skövde	
Alphyddevägen,	541	33	Skövde	
	
När:	7	november	starttid	lördag	10.00.		
	
Avgift:	100	kr	per	person.	(Avgiften	faktureras	till	respektive	kår)	
													140	kr	per	person	för	deltagare	från	andra	distrikt/förbund	
	
Sluttid:	lördag	7/11	ca	klockan	15.00	
	
Utrustning:	Vanlig	hajkutrustning	för	vandring	
Ta	med	skor	för	vandringen.	Glöm	ej	kompass!	
Vi	bjuder	på	lunch	och	fika.	
	
Alla	är	välkomna	att	delta	som	funktionärer.	
Avgift:	0	kr	
Vi	bjuder	även	er	på	lunch	och	fika	
	
Mer	info	kontakta:	
Johannes	Lundgren:		 0708607713	
	
	
Eller	besök	www.skaraborg.scout.se	
Anmälan	senast	1/11	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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Webbenkät	 
 
 

På	distriktets	hemsida	(på	Anslagstavlan) 
ligger en webbenkät 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 med er. 
https://skaraborg.scout.se/webbenkat/ 
Detta är ett steg för att kunna erbjuda det 
kårerna önskar och behöver. 

OBS: Det har varit problem med enkäten som nu är löst. Det är viktigt 
att man får bekräftelsen ”Tack för ditt svar” när man skickar in.  
Är man osäker på om man fått bekräftelsen, behöver enkäten göras om. 
Vi ber om överseende med detta och är mån om att få in era svar! 

	
 

Scoutparaplyer finns att beställa 
från kansliet i Skara.   
Bra paraplyer för kåren att använda 
som gåva, priser eller egen försäljning.  
 
När kåren gör en beställning betalar 
ni 60 kr/st. Om ni sedan säljer det 
vidare från kåren, sätter ni priset 
själva dock med minst 10 kr pålägg 
per styck som ska redovisas till 
Scouterna för användandet av logon.  
 

Välkomna att beställa! 
Info.skaraborg@scouterna.se eller ring kansliet på telefon 0761-41 28 01 
 

 

I kurskatalogen läggs scoutledarkurser 
upp kontinuerligt.  

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

 

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

Foto: A: Svanung, Källby scoutkår  


