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Låt fler unga få vara med på våra äventyr! 
 
I somras gav jag mig ut på en långpaddling. Tillsammans med ett gäng ungdomar lämnade jag 
och två andra scoutledare Solviken för att sova ett par nätter i vindskydd. Det här var andra 
halvan av vårt kårläger och tillsammans drog vi ut på ett riktigt äventyr. Det är nämligen det 
vi gör i scouterna, vi ger unga en chans att få uppleva spännande nätter i vindskydd, 
lägereldar och att få laga mat på stormkök. Varje sommar packar vi ihop tält, spisar och 
fotogenlyktor och drar ut i skogen för att lära scouterna om inkludering, demokrati och att ta 
hand om sig själva och varandra. Vi hjälper dem att utvecklas till världsförbättrare! 
 
Under 2020 upptäckte 3000 fler hur kul vi har det, det är mer än 8 per dag! Det är en 
fantastisk siffra och ännu mer imponerade när man tänker på att vi var mitt i en pandemi. 
Jag tror att vi kan öka ännu mer, jag tror att om fler barn, unga och vuxna får se vad vi gör i 
scouterna så kommer de inte bara att stanna kvar. De kommer också att dra med sig kompisar, 
syskon och grannar. 
Ibland kan det kännas tungt att rekrytera. Kanske inte för att det är så svårt utan mer med 
tankarna på att det kan komma väldigt många nya scouter på en gång som behöver tas 
omhand på vardagskvällarna. Men allt behöver inte göras direkt utan mer som när man ändrar 
kursen på en kanot, sväng lite i taget. Börja med en avdelning eller om det finns flera 
grundskolor, börja med en skola. Allt måste inte göras stort från början och det går fint att ta 
saker i mindre etapper. Ta gärna hjälp från andra, slå en signal till Västra kansliet eller ring till 
en annan scoutkår i närheten och fråga om de kan stötta er på något sätt. Ring mig eller någon 
i distriktsstyrelsen, vi hjälper er gärna. 
 
Jag hoppas vi ses på höstens distriktsstämma i Götene den 17 oktober. Till dess: paddla i den 
fart som passar dig och låt kursändringen ta tid om det behövs. 
 
Micke Wahlborg 
Ordförande i Skaraborgs scoutdistrikt   
 

Foto: Linda Söderlund, 
Scouterna 



 3 

 
 
 

 
 

 
   
Hej alla! 
 
Hoppas ni haft det bra i sommar och ser 
fram emot att starta upp scoutmöten igen!  
Intresset för scouterna och att vara ute i 
naturen har ju ökat i samband med 
pandemin och kanske får ni en hel del nya 
scouter i höst! 
Nu har ju restriktionerna lättat och flera 
kårer har till och med haft läger eller hajker i 
sommar. Ni kan läsa om Lidköpings FA-
scouters hajk eller Utmanarlägret på Viken 
längre fram i Blat. 
 
Alla utmanar- och roverscouter kan se fram 
emot den uppskattade hajken Chipong som 
arrangeras på Viken 2-3 oktober. Det är så 
roligt att ha med inbjudningar igen i Blat!  
 
Som vanligt så här års kommer ett mail till 
kårens epostmottagaren för att se över 
adressmatrikeln. Uppdatera om det är 
förändringar i kårens ledargrupp eller 
styrelse och skicka tillbaka listan så snart ni 
kan. Vi behöver ha aktuella kontaktuppgifter 
för att mail mm ska komma fram till rätt 
person. 
 
Ha en härlig september månad!  
 

Kram/ Solveig 
 
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 
angående Covid 19  
 

https://www.scouterna.se/covid19/	
 

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 
6  15 november 1 december 
	
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 
 
 
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.  
 

 

 
Skylt vid infarten från 
Gråbrödragatan … och vi står med på husets skylt 
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Frälsningsarméns	scoutkår	i	Lidköping	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi är ett gäng på sex scouter (1 utmanare, 4 äventyrare och 1 upptäckare) samt två ledare. Vi 
har under 2020 hållit våra möten utomhus fram till och med oktober månad innan mörkret tog 
över. 2021 startade vi i februari och har varit utomhus sedan dess, trots allt negativt med 
Covid-19 så har det gjort att våra möten blivit roligare då vi varit utomhus! Under våren 2021 
genomförde vi en hajk på Kålland där vi övernattade i vindskydd och tränade på att bygga 
eget vindskydd samt göra upp eld. I normala fall så träffas vi i samband med en 
familjemiddag men detta har legat nere under 2020/2021. Eftersom vi har begränsat med 
ledare kör vi en gemensam grupp för att få till så bra möten som möjligt. Scouterna på 
Frälsningsarmén har varit igång sedan 1931 och om allt rullar på som planerat kommer vi 
fortsätta även under 2021/2022.  
 
/Mathias Hjerpe 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Foton: Mathias Hjerpe 
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Utmanarviken	18-24	juli		
 
 

Efter en osäker tid med Corona-pandemin så kom 
klartecken att ett av distriktets Vikenläger kunde 
genomföras under sommaren. Under vecka 29 
hölls läger för ett 10-tal scoutungdomar med och 
utan funktionsnedsättning. Bland deltagarna 
fanns de som varit på Vikenläger förut och några 
som var med för första gången. 
Veckan började med surrning och bygge av 
spisar, matbord och disk. Andra dagen var det 
hantverk samt genomgång hur man agerar om 
man kantrat och vällt en kanot i vattnet. Under 
dagen deltog även en reporter från 
Mariestadtidningen som intervjuade deltagarna 
och fick veta mer om lägret samt scoutings 
verksamhet. 
Vidare under veckan så paddlade vi kanot till 
Forsvik en dag. Det blev bad vid Älgön och vi 
hade en filmkväll samt en dag med vandring. Inte 
mindre än tre lägerbål hanns också med. 
Under lägerveckan visade Viken sin fulla 
potential med fantastiskt väder, god mat och fin 
gemenskap. 
// Ledarteamet för UtmanarViken 

 
 
 
 
 
 
 

 
Foton: Kåke 
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Alla utmanar- och roverscouter 
Nu är det äntligen dags för  

C H I P O N G 
 

Vi ses på Viken Rosendala den 2-3 oktober för en hajk 
med roliga aktiviteter, gött häng och go mat! 

Anmäl dig senast söndagen den 26 september ti l l  
info.skaraborg@scouterna.se  

Ange ev. specialkost vid anmälan. 
Deltagaravgift: 150 kr 

 
Har du några frågor? 

Kontakta Johannes Lundgren 
Tel: 070 860 77 13 
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Kurs	i	medlemsregistret	Scoutnet	

	digitalt	
	

Den	13	oktober	kommer		
Carl	Bjelksjö	från	Scouterna	att	hålla	en	
digital	kurs	i	medlemsregistret	
Scoutnet	med	start	kl	19.00.	
	

Missa	inte	detta	tillfälle	för	att	få	en	
genomgång	av	hur	Scoutnet	fungerar.	

	

Mer	info	kommer	på	hemsidan	och	i	nästa	Blat.	
	
	
	
	

	
	
	
	

Scoutledarutbildningar i västra regionen ht 2021  
Under hösten 2021 erbjuder vi många kurser här i väst för scoutledare och vi håller tummarna 
för att de flesta ska kunna genomföras i fysisk form men vi kommer såklart fortsätta att följa 
utveckling av covid. Mer information om kurserna och anmälan hittar du på Scouternas 
folkhögskolas kurskatalog� https://www.scouternasfolkhogskola.se/kurser-
utbildningar/#kurslista 

I kurskatalogen kan du även hitta information om andra kurser, 
webkurser och kurser som går i andra regioner och de går precis lika 
bra att anmäla sig till. Prata med din scoutkår om kostnaden för kurser, 
det kan ibland finnas bidrag att söka för att täcka kursavgiften från 
scoutkåren, scoutdistriktet eller kommunen.  

Vi hoppas att vi ses på en kurs i höst!  

VÄNLIGA HÄLSNINGAR  
RUG - Regionala utbildningsgruppen väst  
mail: utbildningsgrupp.vast@scouterna.se 

 
Lotta Jonzén, Annalena Levin,�Olla Lundkvist, Mats Mattson,  
Mattias Nilsson, Johan Cammersand och Jenny Irwert  
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Höstens	distriktsstämma	17	oktober	
 

 
Distriktsstyrelsen kallar härmed till distriktsstämma med 
Skaraborgs Scoutdistrikt av Scouternas riksorganisation.  

 
Distriktsstämman hålls söndag 17 oktober kl 14.00  
i Österängs bygdegård, Österäng, Götene  

Motioner ska ha kommit in till Skaraborgs scoutdistrikts kansli fyra 
veckor innan stämman, dvs 19 september.  

Distriktsstämman består av ombud utsedda från distriktets scoutkårer. Varje scoutkår med 
minst fem medlemmar under 26 år, kan utse tre ombud samt ytterligare ett ombud för varje 
påbörjat femtiotal medlemmar utöver femtio. Samtliga ombud ska vara medlemmar i 
Scouterna. Bestämmande för antalet ombud är kårernas medlemsantal den 31 december 
föregående kalenderår.  

Följande personer har närvaro- och yttranderätt  

• samtliga närvarande medlemmar i distriktet   

• avgången ledamot i distriktsstyrelsen i fråga om ansvarsfrihet för dennes  förvaltning.   

• av distriktsstyrelsen inbjudna gäster. Distriktsstyrelsen kan besluta att ge ytterligare personer 
närvaro- och yttranderätt.  Följande personer har förutom närvaro- och yttranderätt, även 
förslagsrätt   

• kårernas ombud   

• ledamöter i distriktsstyrelsen   

• valda revisorer i fråga om deras granskning   

• valberedningens ledamöter i fråga om val som de förberett Rösträtt tillkommer kårernas 
ombud. Ingen har rätt att rösta i fråga som rör egen  förvaltning eller eget arvode.  För 
utövande av rösträtt och fattande av beslut i distriktsstämman gäller   

• att varje röstberättigat närvarande ombud, har maximalt en röst   

• att beslut fattas med öppen omröstning. Stämman kan i särskilda frågor besluta  om att 
sluten omröstning ska ske. I fråga om personval, om någon röstberättigad eller 
mötespresidiet begär det, fattas beslut med sluten omröstning.   

• att som distriktsstämmans beslut gäller den mening som stöds av de flesta  röstande          
(om inte annat regleras i dessa stadgar)   

• att vid lika röstetal avgör lotten 
          

Skaraborgs scoutdistrikt 
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Solviken	får	bidrag	till	nytt	avlopp	
 
Scoutgården Solviken har fått 20.000 kr av Sparbanksstiftelsen Alfa för att ansluta sig till 
kommunens utbyggda avloppsnät. Bidrag har även kommit från Grevillis fond och Oscar 
Junzells stiftelse.  
- Utan det här bidraget hade det inte varit möjligt för oss att gräva det nya avloppet, sa Lars 
Palo, ordförande i stiftelsen Viken Rosendala. 

Bidraget överlämnades under lägerveckan 
för Utmanarviken. 
Den symboliska checken överlämnades av 
Helena Angel från Swedbank till Claes 
Ohde från Lions och Joakim Rosengren 
från Vikenlägret. 
 
 
 
 
 
Källa: Mariestads-Tidningen 20 juli 2021 
 
Foto: Lars Palo, ordf. Stiftelsen Viken 

 
 

  
 
 

Dagens fråga: Har du varit på scoutläger i sommar? 
 

 

 

Joakim Rosengren,  
Ryd scoutkår 
 
Ja, två läger på Viken. 
Först UtmanarViken och 
därefter läger med kåren i 
nio dagar.  

Tobias Fransson, 
Skara scoutkår 
 
Ja, läger med kåren på 
Viken och som ledare på 
UtmanarViken. 

Henrik Wallenius Johansson, 
Väring scoutkår 
 
Vi hade ett kort kårläger med 
en övernattning i Väring. 
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Skaraborgs	scoutdistrikt	på	Instagram		
	

Skaraborgs scoutdistrikt på Instagram 
har nu ca 864 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! 
 
 
 
 

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 på gång J. Den här gången berättar Lidköpings FA-kår om en hajk i somras. 
Nästa gång är det Mariestads 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 5 – 2021 Mariestads scoutkår  15 september 
Blat 6– 2021 Moholm scoutkår  15 november  
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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 
16/6 Ds-möte  
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 Ds-möte Nytt datum 
11-12 Redo för naturen/Leda scout * 
15 Manusstopp Blat 5 * 
18-19   Chipong * flyttat till 2-3 okt 
21 Scouternas dag 
21  Ds-möte (tisdag) 
 

Oktober 
1 Blat 5 kommer ut 
2-3 Chipong * OBS: Nytt datum 
 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  


