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Utsikten   
 

Hej! 
 
Vi är nu inne i oktober och hösten börjar krypa inpå oss. Det är med blandade känslor man 
kryper inomhus och kurar i stugorna i kvällsmörkret efter en varm och härlig sommar med 
mycket utevistelse. 
Även denna sommar har varit lite annorlunda, men trots det har det varit möjligt att 
genomföra en del aktiviteter och läger i sommar. Många av oss har gott om härliga 
sommarminnen att tänka tillbaka på och glädjas åt nu under den mörkare delen av året. 
I veckan hade vi distriktsstyrelsemöte och planerade inför den kommande distriktsstämman i 
Österäng den 17 oktober. Vi har stort hopp om att kunna genomföra ett digert program med 
hajker, arrangemang och läger under 2022 och spänner bågen hårt med en laddad 
verksamhetsplan och tidsplan. Detta är bara möjligt att göra om vi alla hjälps åt med att vara 
deltagare, ledare eller funktionärer på våra aktiviteter. Tillsammans gör vi scouting till vad 
scouting är, nämligen kul, lärorikt och spännande. 
Jag säger som ABBA i en av deras nya låter:  
”I still have faith in You”! 
Jag hoppas att vi ses på distriktsstämman i Österäng. 
 
Håkan Tropp 
Distriktskassör 

 
 
 

 
 

Bilder från distriktets arrangemang 
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Hej alla! 
 
Nu är hösten på gång, träden har blivit 
färgglada och man får ta på sig lite varmare 
kläder igen. 
Snart är det också dags för distriktsstämman 
i Österäng som Forshems scoutkår är värd 
för. Det känns väldigt bra att det blir en 
”fysisk” stämma – digitala möten i alla ära 
men visst behöver man träffas i verkligheten 
också. På stämman vill distriktsstyrelsen få 
in lappar med idéer för distriktets 
verksamhet. Vad vill ni ha från distriktet? 
Diskutera på kåren och ta med förslagen till 
stämman. Under stämmans påverkanstorg 
kommer jag också att fråga runt efter era tips 
på bra lägerplatser. Så var lite förberedda på 
det J 
 
Detta Blat innehåller flera inbjudningar – 
missa inte digital Scoutnetkurs, Ledarkurs 
för Utmanare, Hjorthajken för upptäckare- 
och äventyrare, Stängningshelgen på Viken 
och Vedum scoutkårs invigning av den nya 
scoutstugan. 
 
Till sist vill jag passa på att påminna om att 
skicka in kårens uppdatering till adress-
matrikeln.  
 
Ha det så fint i höst! 
Kram/ Solveig 
 

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

Blat på inskickat material! 

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.  
 
 
 
Följande länk till Scouternas hemsida innehåller 
råd till föreningar och användbara länkar 
angående Covid 19  
 
https://www.scouterna.se/

Foto: Pixabay, Valiphotos 
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En	hälsning	från	Mariestads	scoutkår	
 
 
 
 

MARIESTADS    SCOUTKÅR 
 

Hej alla Skaraborgsscouter!  
 
Här kommer det lite information från 
Mariestad. Scoutverksamheten har varit 
vilande sedan pandemin började och 
tyvärr är den ju inte riktigt över än - men 
vi skall köra i gång i början av oktober 
igen. Då får vi hoppas att kommunen har 
gjort klart med den stora vattenskada 
som vi haft i stugan Alhagen. Som alla 
andra kårer så är det väl inte svårt att få 
nya scouter utan det är ledare som 
saknas. Med glädje såg jag därför i 
datalistan från Scoutnet, att många av de 
nya som sökt medlemskap, har föräldrar 
som kryssat för att de kan hjälpa till!  

 
Vi skall nu träffa kommunalrådet, skolchefen och fritidschefen i vår andra scoutstuga i 
Marsvik.  Vi hoppas att Mariestads scoutkår och skolan skall kunna samarbeta i Marsvik och 
ha aktiviteter där. Vi kan dra nytta av att få ut information om att vi är i behov av ledare, och 
få lite draghjälp.   
 
I början av september hade vi kårstämma 
där undertecknad valdes till 
kårordförande. Detta ser jag fram emot 
med tillförsikt. Åter tillbaka efter 36 års 
uppehåll men har ju 32 år som aktiv 
sedan tidigare. Ja, en gång scout, alltid 
scout.  
 
 
Mvh 
Leif Andersson 
Kårordförande Mariestad scoutkår 
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Presentation	av	en	scoutledare	
 

Lisa Lundqvist, från Karlsborgs scoutkår, har varit scout så länge 
hon kan minnas. Hon kom med som ledarbarn redan i slutet av 80-
talet. Idag har Lisa huvudansvaret för kårens spårarscouter. Förutom 
att vara scoutledare är hon även kårens sekreterare, 
medlemsregistrerare och ansvarar för kårens sociala medier. 
 
I Karlsborgs scoutkår träffas scouterna mellan 8-12 år en gemensam 
dag i veckan, och kårens ledare (totalt 5) är där samtidigt. De har 
haft tre möten i höst och just nu har den här blandade åldersgruppen 
17 registrerade scouter. Dessutom har kåren en grupp 
äventyrare/utmanare som träffas vid lite större event, 1-2 ggr per 
termin. Någon större rekrytering har kåren inte satsat på i höst men 
en av ledarna, som är lärare för årskurs 2, ser till att sprida 
information om kåren på skolan.  
 
Hur gick det till när du blev scoutledare? - Jag fasades in. Från sista 
året som äventyrare (då patrullscout) var man ledarassistent till 
ledarna. Sedan, när de äldre avgick som ledare, tog man över. Jag 

pausade några år när barnen var små men kom tillbaka som scoutledare runt 2008. Jag kunde 
helt enkelt inte hålla mig borta! 
 
Vad är roligast med att vara scoutledare? - Att se barnen växa och våga ta för sig. T ex när 
de vågar sova borta. 
Någon utmaning? - Att hålla intresset uppe för scouting när scouterna kommer upp i tonåren. 
Det gäller att vara påhittig, fokusera på gemenskap och nya utmaningar - inte bara fortsätta 
med samma aktiviteter som tidigare. 
 
När det gäller vad spårarscouterna helst vill göra, berättar Lisa att de tycker det är jätteroligt 
att leka tillsammans med ledarna. Det är också väldigt spännande för dem att få testa kniv och 
tälja. Spårarna brukar ha en övernattning varje termin men just den här hösten avvaktar de och 
siktar på våren istället.  
 
Har ni några planer för kåren i höst? - Vi kommer att delta i årets Jota, där det även är 
äventyrare och utmanare från andra kårer med. Vi har även arrangerat lekar vid årets 
”Bondens marknad” i Karlsborg. Vi hade fått frågan från kommunen, och lekarna är kopplade 
till "hållbarhet" och miljö som är ett av kommunens ledord under kommande år. 
 
Vad gör du helst själv för scoutaktivitet? - Jag tycker ju om att vara ute, och läger är en favorit 
såklart. 
Kan du plocka fram något fint scoutminne? - Första gången när jag var i 15-årsåldern och fick 
gå OPV första gången, det var stort att ha klarat av. Vilket vi förresten gjorde igen 2020, fast 
bara vi ledare..! Jag har också fina minnen från storläger där vi mötte kompisar från andra 
delar av Sverige, och även från andra länder. Flera av dem har vi fortfarande kontakt med, och 
några i närheten träffar vi regelbundet. Mina jämnåriga scoutkompisar har tyvärr sedan länge 
flyttat från kommunen, så det är bara jag och min man kvar (Han var senior när jag var 
patrullscout) 
 
Lisa bor i Karlsborg med sin familj som alla är involverade i scoutkåren. Mannen (Fredrik) är 
kårordförande och sönerna är utmanare.  Till yrket är hon sjuksköterska och dessutom 
studerar hon vid sidan om. Scouterna och även ledargruppen i Karlsborg, kan vara glada som 
har en så positiv scoutledare med så mycket energi! 
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Distriktet bjuder in till digital Scoutnet-kurs med Carl Bjelksjö. 
 

Kursen är för dig som vill lära dig mer om Scoutnet och  
dess fiffiga funktioner. Hur man bland annat kan skapa 
inbjudningar, hålla koll på vilken scout som tagit vilket  
märke och mycket mer! 
 
När: Onsdagen 13e oktober 
 
Tid: Kl. 19.00 till 21.00 
 
Var: Digitalt (zoom) länken skickas ut innan kursstart. 
 
Anmälan senast söndagen 10e oktober till 
info.skaraborg@scouterna.se 
 
 
 
 

Unik	chans	för	Utmanarscouter	
 
Helgen	12-14	november	kommer	scoututbildare	Mio	Kuschick	och	
Johan	Cammersand	att	hålla	en	unik	Leda	scouting	utbildning	enbart	
för	Utmanarscouter	som	kan	tänka	sig	att	bli	scoutledare.	
	
Kursen	hålls	i	Göta	Lejons	mysiga	scoutstuga	Trollsjönäs	utanför	
Göteborg	och	utlovar	härlig	gemenskap	och	massor	av	
ledarutveckling.		
Läs	mer	här	och	sprid	informationen	till	alla	
Utmanarscouter	du	känner.		
Sista	ansökningsdag	är	29	oktober.	
https://www.scouternasfolkhogskola.se/kurser-utbildningar/88/leda-scouting-utmanare-gteborg	
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Inbjudan till 
stängningshelgen 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 lite 
arbete. Det finns uppgifter som passar alla! 
 
Helgen 23-24 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 18 oktober 
Info.skaraborg@scouterna.se eller telefon 0761-41 28 01 
Meddela om du behöver specialkost och om du 
övernattar.  
 
Välkomna! 
 
Scouthälsningar/ Vikengruppen 

Foto: Sofie Hassel Hedihn 
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      Forshems scoutkår bjuder in till  
           Skaraborgs scoutdistrikts  
 
  HöstDISTRIKTSSTÄMMA 2021 
 

                                    Söndagen den 17 oktober kl 14.00 
                                        Plats: Österängs bygdegård  
                                       Österäng, Årnäsvägen 2, Götene 
 

Anmälan görs senast söndag 10 oktober till Skaraborgs scoutdistrikts kansli 
Telefon 0761-41 28 01, Epost: info.skaraborg@scouterna.se 

Deltagaravgift 50 kr/person 
Stämmohandlingar finns att ladda ner från Skaraborgs scoutdistrikts hemsida  
https://web.cdn.scouterna.net/uploads/sites/257/2021/09/handlingar-till-dst-20211017.pdf 

 
Ev återbud senast 48 h innan stämman, därefter är anmälan bindande 

 

På stämman vill distriktsstyrelsen få in förslag till 
distriktets verksamhet. Vad vill kåren ha? Vad ska 
distriktet göra för kåren? 
Önskemål och idéer lämnas på ”påverkanstorget”. 
 
 

 
Meddelande från Valberedningen 

 
I valberedningens förslag till distriktsstämman är följande poster vakanta: 
 

vice distriktsordförande och ungdomsledamot i distriktsstyrelsen  
 
Kårerna ombeds ta med nomineringar till distriktsstämman i Österäng eller 
kontakta valberedningen innan stämman. 
 
Peter Andersson  0703-124497   peter.raggagarden@hotmail.com 
Olivia Solman     0705-886211   oliviasolman@gmail.com 
Peter Dahlström  0709-904329   peter.dallas@telia.com 
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HJORTHAJKEN	2021	
	 	

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

Hjorthajken	genomförs	på	kvällen/natten	på	Billingen.	
	

Observera	att	det	är	Fredag-Lördag!	
	
Plats:	Tv-masten	på	Billingen,	Skövde	
	
När:	12-13	november	starttid	fredag	22.00.	Arrangörer	på	plats	från	20.00	
	
Avgift:	100	kr	per	person.	(Avgiften	faktureras	till	respektive	kår)	
													140	kr	per	person	för	deltagare	från	andra	distrikt/förbund	
	
Sluttid:	Lördag	13/11	klockan	11.00	
	
Utrustning:	Vanlig	hajkutrustning	samt	tält/vindskydd.		
Ta	med	ved	om	det	blir	kallt	och	blött	samt	ordentlig	matsäck	för	vandringen.	Glöm	ej	
kompass!	
Vi	bjuder	på	nattamat	och	frukost.	
Alla	är	välkomna	att	delta	som	funktionärer.	
Avgift:	0	kr	
Vi	bjuder	även	er	på	nattamat	och	frukost	
	
Mer	info	kontakta:	
Johannes	Lundgren:		 0708607713	
	
	
Eller	besök	www.skaraborg.scout.se	
Anmälan	senast	söndag	31	oktober	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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Har du scoutminnen du vill skänka?  
Ta gärna med dem till vår nostalgihörna 

	

Vedums Scoutkår och  
föräldraförening inbjuder till 

 

Hjärtligt Välkomna! 

Invigning av 
Scoutstugan 

 
Den 24 oktober 

mellan kl. 10.00-14.00 håller vi stugan 
öppen för alla som vill komma in och 

titta. 
 

Under dagen kommer det pågå 
scoutaktiviteter vid stugan. 

Det bjuds på livemusik och fika. 
 

Invigningsceremoni kl. 10.00 
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         Ge tips på lägerplatser! 
 
Har ni tips på bra läger- eller hajkplatser i 
distriktets närhet? 
Vi vill göra en sammanställning som ska läggas 
upp på distriktets hemsida och vara till hjälp när 
kåren behöver alternativ eller vill få nya 
upplevelser. 
Tveka inte att dela med er! 
 
Ring eller maila distrikskansliet i Skara 
Telefon: 0761- 41 28 01 
Epost: info.skaraborg@scouterna.se 
Förutom en kort information om platsen, behövs kontaktuppgifter till 
en person som kan berätta mer. 
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Skaraborgs	scoutdistrikt	på	Instagram		
Sveriges	näst	största	instagramkonto	för	scouting	
	

Skaraborgs scoutdistrikt på Instagram 
har nu ca 912 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 Mariestads scoutkår om vad som händer i kåren. Nästa gång är det 
Moholms 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 6– 2021 Moholms scoutkår  15 november  
Blat 1- 2022 Nossebro scoutkår  17 januari 
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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 
13  Digital kurs i Scoutnet * 
 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  


