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Utsikten 
 

Hej scoutvänner! 

Vi har nyligen summerat 2020 års aktiviteter och ekonomi för Skaraborgs Scoutdistrikt.  
Ett år som inte liknar något annat år på många sätt. 
Distriktsledningen hade höga ambitioner inför året att genomföra många spännande aktiviteter 
och utbildningar, men har p.g.a. läget med coronaviruset fått ställa in och förändra nästan allt 
som var planerat. Möten har fått hållas digitalt eller ställas in och aktiviteter med 
övernattningar har fått hållas ute som endagsaktiviteter. 
Vi scouter är ju alltid positiva och uppfinningsrika och har på olika sätt ändå hållit kontakten 
med våra scouter i kårerna och bedrivit en verksamhet utifrån de möjligheter som har funnits. 
Jag är full av beundran för det engagemang och den vilja som jag ser ute i kårerna för att 
överbrygga de problem som dyker upp och hitta lösningar för verksamheten. 
Även på det ekonomiska planet har det gångna årets coronakris gjort avtryck. För många 
företag har det betytt stora ekonomiska förluster och skuldsättning för att överleva, men för 
Skaraborgs Scoutdistrikt har det egentligen haft motsatt effekt, i alla fall på kort sikt.  
Vår budgeterade förlust för 2020 vändes till ett relativt stort överskott då bl.a. våra bidrag 
bygger på den verksamhet som vi hade 2019, men kostnaderna blev inte så höga som 
budgeterat då vi inte kunde genomföra så mycket aktiviteter som vi planerat under året. 
Lyckligtvis kommer våra regionbidrag för 2021 också att baseras på aktiviteterna som 
genomfördes 2019 och inte 2020, så det finns gott hopp om att vi skall klara av även 2021 
ekonomiskt. 
Nu blickar vi framåt mot vår och sommar och förhoppningsvis ett bättre läge ur smittsynpunkt 
så att vi i sommar och höst kan genomföra de aktiviteter och läger som vi har längtat så 
mycket efter under en lång tid. 
 
Håkan Tropp 
Distriktskassör 

Scouternas bildbank. Foto: Kristina Lidayova 
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Hej alla! 
 

När jag skriver det här har vi passerat 
vårdagjämningen, så våren är på gång, 
åtminstone i almanackan. Nu sätter naturen 
fart och det är härligt att vara ute!  
 
Stugkatalogen över scoutstugor i distriktet 
ska uppdateras inför vår/sommaren. Det är 
bra om alla kårer lämnar besked om de 
gamla uppgifterna ska ändras eller inte. 
Kanske är det en ny kontaktperson för 
stugan? Ni hittar stugkatalogen på distriktets 
hemsida. 
 

När det gäller distriktets Vikenläger ligger 
en preliminär inbjudan ute, men om lägren 
kan arrangeras beslutas först i månadsskiftet 
maj/juni. Alla intresserade äventyrar- och 
utmanarscouter är välkomna att anmäla sig! 
 

På distriktets hemsida, under ”ladda ner” 
ligger årets bonusblankett så att ni kan fylla  
i den undan för undan. 
 
Ha det fint i påsk och njut av våren! 
Solveig Ekman, scoutkansliet i Skara 

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

 
 
Följande länk till Scouternas hemsida innehåller 
råd till föreningar och användbara länkar ang 
Covid19 
http://www.scoutservice.se/artikel/angaende-det-
nya-corona-viruset/   	

Blat är upplagt på distriktets hemsida 
www.skaraborg.scout.se 
 
Blat   Manusstopp Utgivning                 
1  15 januari 1 februari 
2  15 mars 1 april 
3  15 maj  1 juni 
4  15 augusti 6 september 
5   15 september 1 oktober 
 

 
Ansv utgivare: Distr.ordf Mikael Wahlborg 
tel: 0706-31 88 67 
Redaktion: Skaraborgs scoutdistrikts kansli 
Solveig Ekman, tel 0761-41 28 01 
 
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 titta in! Ring gärna innan för 
att säkert veta att jag är på plats. 
 
Skärtorsdag 1 april är kansliet öppet 
kl 09-13 

 
 
 
 

Glad påsk! 

Foto: Hans Braxmier/ Pixabay 
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Hälsningar	från	Lidköpings	scoutkår

 
Det har sagts förut, men det tål att sägas igen: Scouterna ställer 
inte in, vi ställer om!	
Scoutmöten har anpassats till att alltid vara utomhus, vilket satt 
scouterna i hårdträning på det där om “kläder efter väder”, eldning 
har varit huvudtema under många möten då det både ger övning 
och färdighet samt värmt upp under kalla vinterkvällar. För att inte 
tala om mysfaktorn!	
	
I Lidköpings scoutkår har vi även testat på att ha scouting på 
distans under jullovet med en gömma som flyttat runt till olika 
gömställen i staden, men som sedan fortsatt in på vårterminen. 
För att hitta till rätt ställe har scouterna fått ledtrådar skrivna i olika 
chiffer att lösa, med varierande svårighetsgrad.	
 
Det har även testats på att digitalisera scoutingen med hjälp av 
GPS Quiz, en tipspromenad i mobilen som gör det möjligt lägga 
upp en tipsrunda hemifrån och sedan släppa den till scouterna. De 
kunde i sin tur gå den tillsammans med sina familjer och på så sätt 
kunde vi umgås många fler tillsammans, men på avstånd.	
 
På den soliga familjedagen ute i Bösshamn fick Lidköpings 
Äventyrare lära sig om isvett ute på den frusna sjön. Hur man 
förebygger olyckor på isen, att inte ge sig ut ensam och vad man 
gör när någon hamnar i vattnet. Det tränades på hur man ta sig 
upp ur en vak för egen maskin med hjälp av isdubbar, att hjälpa 
någon annan upp med en förlängd arm eller livlina och vad man 
gör när den blöta personen väl är uppe. Det blev många skratt när 
scouterna drog varandra efter sig på isen! Pinnbröd grillades över 
elden och en kopp varm choklad värmde upp under fikat. Innan 
det var dags för hemgång, passade Äventyrsledarna på att bada 
isvak och därmed till slut ta det efterlängtade Vinterbadar-märket 
samtidigt som scouterna hejade på. Det var en väldigt lyckad dag 
både för barn och vuxna! 
 
Text och foto: Sofi Hassel-Hedihn, Äventyrarledare i Lidköpings 
scoutkår  
och PR o Aktivitetssamordnare i distriktsstyrelsen.	

 
 
 
.  
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Ny	PR	och	Aktivitetssamordnare	(PRAks)		
 

 

Jakob Ögnelod från Karlsborgs scoutkår är en av 
distriktets PR och Aktivitets-samordnare. Ni kommer 
nog att höra av honom under året, eftersom han 
planerar att göra en sammanställning över vilka av 
kårernas aktiviteter, som andra kårer är välkomna att 
vara med på. En uppgift som säkert kan öppna upp för 
mer aktiviteter, gemenskap och samarbeten mellan 
kårerna! 
 
För er som inte känner honom sedan tidigare kommer 
här en kort presentation:  
 
Scoutlivet startade i spåraråldern (tolv år sedan) - han 
ville börja, eftersom han hade kompisar som var 
scouter. Den senaste tiden har han varit 
utmanarrepresentant i kårstyrelsen och när han nu 
passerat utmanaråldern och blivit rover, passade det 
bra att ta steget till distriktsstyrelsen istället.  
 
Vad vill du bidra med i distriktet? 
Jag vill engagera mig mer och som PRAks vill jag 
bidra till att det ska finnas mer aktiviteter för 
distriktets scouter att vara med på.  
 
 

Vilken scoutaktivitet tycker du bäst om? Läger är roligt men även själva umgänget med 
människor i sig. 
 
Varför tycker du någon ska bli scout? Man lär sig mycket, både om naturen och om hur man 
ska vara mot andra människor. Det ger också kunskaper för att leva lite mer minimalistiskt 
och att många saker går att klara sig utan.  
 
Ett scoutminne: World scout jamboree 2019 i USA var väldigt mäktigt. Man upplevde mycket 
och det var roligt att träffa scouter från olika kulturer. Även världsjamboreen 2016 utanför 
Kristianstad var en spännande upplevelse som jag åkte till med Lidköpings scoutkår. 
 
På dagtid är det sista året på teknikprogrammet som gäller för Jakob och studierna är intensiva 
nu på sluttampen.  
Förutom scoutaktiviteter blir det även en del träning på gymmet och tid vid datorn på fritiden. 
Dessutom hjälper han till att ta hand om familjens fyra hundar. 
 
Vi hälsar Jakob välkommen som distriktsfunktionär och jag tror han har mycket att tillföra. 
Det ska bli roligt att träffas, så snart pandemin har lugnat ner sig. 
 
 
Text: Solveig Ekman, distriktskansliet 
 

Privat foto 
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Vikensommar 2021  Glädje – Gemenskap - Utmaning   
 
Skaraborgs scoutdistrikt har förhoppningen att genomföra läger på scoutgården 
Viken i sommar. Äventyrar- och Utmanarscouter är välkomna att anmäla sig.  
Vi kan dock inte garantera att lägren kan arrangeras eftersom Corona-läget 
fortfarande är osäkert.  
 
Varje sommar sedan 1962 har läger för scouter och funktionshindrade ungdomar arrangerats 
på scoutgården Solviken som ligger vid sjön Viken. Tanken med lägren är att ungdomar med 
olika förutsättningar tillsammans ska få uppleva och utforska scouting. Lägren innehåller 
vandringar, hantverk, lekar, kanotpaddling, bad, lägerbål, utflykter och mycket annat som hör 
Vikenläger till. De som varit på läger på Viken kommer gärna tillbaka. 
En gång Viken  - Alltid Viken! 
 
Äventyrarviken  
11-17 juli (söndag-lördag) 
Läger för dig som är född 2006 – 2008.  
Avgift: 700 kr om du är medlem i Skaraborgs scoutdistrikt, 
annars 1250 kr. 
Anmälan senast 30 april. 
  
Utmanarviken  
18 – 24 juli (söndag-lördag) 
Läger för dig som är född 2003-2005. 
Avgift: 700 kr om du är medlem i Skaraborgs scoutdistrikt, 
annars 1250 kr. 
Anmälan senast 30 april.  
 
Vikenveckan  
19-22 juli (måndag-torsdag) 
Läger för funktionshindrade i alla åldrar, 
tillsammans med sina assistenter och scouter. 
Avgift 500 kr om du är medlem i Skaraborgs 
scoutdistrikt, annars 1150 kr. 
Anmälan senast 30 april. 
 
Anmälan sker på Vikens anmälningsblankett och skickas till Skaraborgs scoutdistrikt senast 
30 april. Besked om deltagande skickas ut till de anmälda i månadsskiftet maj/juni. 
Anmälningsblankett finns att ladda ner från Skaraborgs scoutdistrikts hemsida 
https://skaraborg.scout.se/viken/anmalan/ 

Foto: Tobias Fransson 

Foto: Mikael Andersson 

Foto: Sofi Hassel Hedihn 
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Skaraborgs	scoutdistrikts	stämma		
	

	
Vårens	distriktsstämma	kommer	att	hållas	digitalt	
onsdag	14	april	kl	19:00	

Teknikkoll	kl	18:30	för	er	som	vill	logga	in	och	
testa	tekniken	före	mötet	startar. 

Stämman	hålls	med	tjänsten	Zoom.	För	att	kunna	delta	
behövs	en	mobil,	läsplatta	eller	dator	med	kamera	och	
mikrofon.	Alla	delegater	som	ska	delta	i	röstning	behöver	
anmäla	sig	och	ange	sin	epostadress	för	att	få	en	länk	som	
används	för	att	starta	videosamtalet.		
Vid	rösträkning	räknas	en	röst	per	inloggad	delegat.	
Deltagarlänk	kommer	att	skickas	ut	före	stämman.		

Anmälan	för	att	delta	görs	senast	måndag	12	april	till	Skaraborgs	scoutdistrikts	
kansli.	Epost:	info.skaraborg@scouterna.se		

Handlingar	till	stämman	finns	att	ladda	ner	från	distriktets	hemsida	
https://skaraborg.scout.se/ladda-ner/	

	

 

	
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. 

Sankt Georgsdagen 2021 
Årets Sankt Georg-budskap handlar om demokrati och att påverka sin omvärld. 

Läs mer på Scouternas hemsida 
http://www.scouterna.se/aktiviteter-och-lager/scouthogtider/sankt-georgsdagen/ 
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Skaraborgs	scoutdistrikt	på	Instagram		
	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Skaraborgs scoutdistrikt på Instagram har nu passerat 680 följare så det är en ganska 
stor publik att nå ut till om man vill ge just sin kår lite reklam! 
 
Vi 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 DM 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. 
Du kan också använd hashtaggen #skaraborgsscoutdistrikt på din scoutkårs eller din egna 
Instagrams inlägg. Hjälp oss knyta ihop distriktet och göra det enklare för oss och andra att 
se vad som händer runt om i Skaraborg! 
 

Vi ses @ Skaraborgs_scoutdistrikt! 

De mest likeade 
bilderna under 
år 2020 
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Kårer	som	skriver	i	Blat	 
 
I varje nummer berättar en scoutkår om något ni gjort i kåren.  
Det kan handla om vad som helst – både stort och smått!   
Ni kan också berätta lite allmänt om hur ni har det i kåren, 
det är alltid intressant att få höra vad som är pågång J.  
I detta Blat fick vi läsa om vad som händer i Lidköpings 
scoutkår. Nästa gång är det Lidköpings FA 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 nr  Kår    Manusstopp 
 
Blat 3 – 2021 Lidköpings FA scoutkår 15 maj 
Blat 4 – 2021 Mariestads scoutkår  15 augusti 
Blat 5 – 2021 Moholms scoutkår  15 september  
Blat 6 – 2021  Nossebro scoutkår  15 november 
 
 
 
 
Fransk scout efterlyser scoutläger att besöka 
 
Remi är en 21-årig scout från Frankrike som ska besöka Skaraborg 
i sommar och kommer att bo hos Jennie Farrington (Skövde 
scoutkår) i Skara juli-september. Han har gått en utbildning för att 
vara lägerledare och skulle gärna vilja besöka ett scoutläger hos 
oss. Om någon kår har ett sommarläger och vill kontakta Remi är 
hans mailadress remifavrepro@gmail.com 
 
 
 
Uppdateringar för adressmatrikeln, nya epost-adresser  
 
Distriktsstyrelsen 
 
Vikengruppens ordförande  
Henrik Wallenius Johansson, Värings scoutkår   epost: henrik.stenbacken@gmail.com 
 
Vikengruppens Ds-ledamot 
Jens Kjaer, Värings scoutkår    epost: jensvaring@gmail.com 
   
 

 
I kurskatalogen läggs scoutledarkurser 
upp kontinuerligt. 
 
 

http://www.scouternasfolkhogskola.se/kurskatalog/#vf_vstra 
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Tidsplan 2021  
Januari 
15 Manusstopp Blat 1 
16-17 Lång-Ds 
29 Myskväll Utmanare och Rover * 
30-31  Vinterhajk* 
 
Februari 
1 Blat 1 kommer ut 
6-7 Leda Väst, Flämslätt* 
20 Ds-möte nytt datum 
22 Thinking Day 
28-29 Operation Vildmark * 
 
Mars 
15  Manusstopp Blat 2 
17  Ds-möte 
 Distriktsforum* 
 
April 
1 Blat 2 kommer ut  
14 Ds-möte 
14 Vårens distriktsstämma * 
17-18 Öppningshelg Viken  
23  Sankt Georg 
 
Maj 
8-9 Guldkniven*  
9 Distriktsdagen*  
17 Manusstopp Blat 3 
19 Ds-möte  
 
Juni-Juli-augusti 
1/6 Blat 3 kommer ut 
11-17/7 Äventyrarviken  
18-24/7 Utmanarviken  
19-22/7 Vikenveckan  
v 31  Jamboree* 
15/8 Manusstopp Blat 4 
 
 
 
Aktiviteter som är markerade med *  
är bonusberättigade. Bonus kan även  
sökas för kårgemensamma aktiviteter och 
kårutveckling. Mer info om bonussystemet 
på distriktets hemsida 
https://skaraborg.scout.se/ladda-ner/ 

 
 

September 
4-5 Lång-Ds 
6  Blat 4 kommer ut 
15 Manusstopp Blat 5 * 
18-19   Chippong * 
21 Scouternas dag 
21  Ds-möte (tisdag) 
 

Oktober 
1 Blat 5 kommer ut 
 Distriktsforum* 
15-17  Jota-Joti 
17 Ds-möte 
17 Höstens distriktsstämma* 
23-24 Stängningshelgen Viken 
 

November 
12-13 Hjorthajk * 
15 Manusstopp Blat 6 
 
 
December 
1 Blat 6 kommer ut 
1 Ds-möte 
 

Foto: A: Svanung, Källby scoutkår  


