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Utsikten
Hej!
Nu är vi inne i 2022 och scoutverksamheten har börjat dra igång igen! Det är så roligt
att se alla vara tillbaka efter jul och nyår. Vi i Nossebro startade med en aktivitet med
hela kåren enligt tradition, men nytt för i år var en scoutstafett.
Snart kommer våren och då blir det skönare att vara ute på mötena. Det blir både
varmare och ljusare och med mer värme och ljus kommer roligare aktiviteter!
Jag som skriver heter Lina Jakobsson och är den nya ungdomsledamoten i
distriktsstyrelsen! Jag ser fram emot alla spännande uppdrag som finns framför mig.
Förhoppningsvis ska vi kunna få till många roliga aktiviteter för scouterna under det
kommande året.
Jag önskar er en bra start på den nya terminen!
Lina Jakobsson
Ungdomsledamot i distriktsstyrelsen och medlem i
Nossebro scoutkår
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Tack till er som
skickat in texter och
bilder till Blat!
Som ni vet bygger
Blat på inskickat material!

Hej alla!

Blat är upplagt på distriktets hemsida

Foto: Pixabay

www.skaraborg.scout.se

Även om det är fortfarande är januari tycker
jag det märks att dagarna nu börjar bli
längre.
Det börjar också bli dags att tänka lite på
sommaren och hur det ska bli med läger.
Vikengruppen siktar på att genomföra de
populära Vikenlägren, så alla som vill vara
med är välkomna att anmäla sig.
Anmälningsblanketten ligger på distriktets
hemsida eller kontakta distriktskansliet så
skickar jag ut. Mer info, längre fram i Blat.
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Manusstopp
17 januari
15 mars
16 maj
15 augusti
15 september
15 november

Utgivning
1 februari
1 april
1 juni
5 september
3 oktober
1 december

Ansv utgivare: Distr.ordf Mikael Wahlborg
tel: 0706-31 88 67
Redaktion: Skaraborgs scoutdistrikts kansli
Solveig Ekman, tel 0761-41 28 01

På tal om sommarläger bjuder Skara
scoutkår in till gemensamt sommarläger, se
sidan 10.
Nu finns också en lista över läger- och
hajkplatser i distriktets närhet, som är
upplagd på hemsidan. Förhoppningen är att
vi ska kunna utveckla listan ytterligare, så
tveka inte att höra av er hit till kansliet med
flera tips!
Till detta nummer har vi fått in unika bilder
och intressant läsning från ett förbundsläger
i Mullsjö 1949. Visst är det värdefullt att
sådant finns bevarat. Om någon annan har
gamla scoutbilder/berättelser, får ni gärna
skicka in det till Blat. Då kan fler få nöjet
att läsa om scouthistoria.

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

För att hålla sig till nutid – Ni har väl sett
att Vinterhajken blir digital i år? Idag släpps
uppgifterna som ni löser på hemmaplan
skickar in senast 13 februari. Läs mer
längre fram i Blat och lycka till med
uppgifterna!

Lunch kl 12-13
(Med reservation för ändringar.)

Sköt om er och må så gott i vinter!

Välkommen att titta in! Ring gärna innan
för att säkert veta att jag är på plat

Kram/ Solveig
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En hälsning från Nossebro scoutkår
Sedan mitten av hösten 2020 och hela vårterminen 2021 så har
Nossebro Scoutkår haft verksamheten i malpåse pga covid-19. Så det
var med spänd förväntan som vi ledare planerade uppstarten för
hösten 2021. Skulle scout -barnen och -ungdomarna komma ihåg oss?
Hade vi tappat många deltagare? Men vi blev verkligen positivt
överraskade. Det kom fler barn och föräldrar än det någonsin gjort.
Kul! Det kändes som att alla hade längtat att få komma igång med
scouting igen och att dessutom få med många nya Spårare var så
roligt.
Knivtillverkning
Vi kunde därmed komma igång med scouthösten. Nossebro scoutkår har en del
återkommande aktiviteter varje höst. Aktiviteter vars nivåer stegras med åldern
så scouterna hela tiden har något nytt att se fram emot och sikta in sig på samt se och lära från
de äldre kamraterna.
Att få lära sig att göra upp och hantera eld är något som fascinerar,
vilket man också får lära sig i scouterna. Nossebro scoutkår har i
början av varje höst ett brandövningsmöte som består av flera
stationer; hur man agerar om det börjar brinna på en person, klättra
i brandstege, hur man agerar vid brand m.m. Spårarna får även
pröva på att hantera tändstickor på ett säkert sätt.
I början av oktober så går kårens årliga hösthajk av stapeln, då
Spårarna får pröva på att sova över i scoutstugan, de får även pröva
på att paddla med hjälp av de äldre scouterna. Upptäckarna bygger
vindskydd i skogen som de sedan övernattar i, Äventyrare och
Utmanare håller till vid ån Nossan där de också övernattar i
vindskydd, tält eller hängmattor. Efter lägerbålet så beger sig
Äventyrarna och Utmanarna sig iväg på sin årliga nattpaddling.
Något som också återkommer varje höst är vårt
granrisbocksbygge. Vi samlas
under en helg innan advent och
tillverkar julbockar av granris som
vi sedan säljer på julmarknaden i
Nossebro. Detta är kårens stora
inkomstkälla som alla scouterna
kan vara med att hjälpa till att bidra till.
För Äventyrare och Utmanare avslutas höstterminen med den
traditionella julhajken. Inför hajken träffas man en vecka
innan och förbereder julbordet; knäck kokas, sillinläggningar, grava
lax, marinera revben m.m. m.m. Scouterna får med andra ord vara med
att förbereda ett traditionellt julbord som sedan transporteras med till
lokalen som valts ut. Där fortsätter julmatstillagningen. På kvällen så
äter man julmat och har julmustprovning (vilken julmust smakar bäst).
En och annan lek brukar också orkas med. Dagen efter så är det dags
för det årliga julbadet. Julens hajk förlades till Skövde scoutkårs fina
scoutstuga och julbadet blev på Upplevelsebadet på Arena Skövde.
Trots en åter ökande smittspridning av Covid-19 så hoppas vi innerligt
att vi kan hålla vår verksamhet aktiv även under våren. Det är så
fantastiskt att se uppslutningen på våra möten.
Med önskan om en fortsatt scoutig vårtermin! -Nossebro Scoutkår4

Juldekorationer

Programgruppen bjuder in till en

Digital vinterhajk
Vi i programgruppen har kommit på ett antal uppdrag som ni har ca. 2
veckor på er att utföra. Ni gör uppdragen antingen på era vanliga möten eller
om ni själva arrangerar en hajk där ni gör dem.
Uppdragen ska redovisas på lite olika sätt, men främst med bild. Ni kommer
hitta uppdragen här i Blat, på Skaraborgs scoutdistrikts hemsida samt på
vinterhajkens instagramkonto: @vinterhajkenskaraborg22
För att vara med på vinterhajken behöver ni ha tillgång till ett
instagramkonto där ni antingen lägger upp era redovisade uppdrag som
inlägg eller skickar dem som meddelande till vinterhajkens instagram.
Ett tips är att skapa eller använda ett kår/patrull-insta!
Om ni lägger upp på ett eget instagramkonto, se till att det är ett öppet konto
samt att ni, i varje inlägg, antingen taggar vinterhajkens konto eller använder
#uppdragvinterhajk
Efter vinterhajken är slut kommer vi lägga upp era bilder på hajkens
instagram och det kan även hända att de hittar till distriktets insta.
Sista dagen att ”lämna in” är den 13e februari
Åldersgrupp: alla åldrar
Plats: hemmaplan
Pris: gratis!
Kontakt: Johannes Lundgren tel. 070 860 77 13
OBS! Vill man inte att vi ska lägga upp era bilder så skriv det i ett
meddelande till oss!
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Uppgifter vinterhajken 2022
•

Bygg en mänsklig pyramid med så många människor som möjligt
Redovisa med bild på pyramiden samt antal personer som är med

•

Baka och dekorera en tårta
Redovisa med bild på när ni bakar samt den färdiga tårtan

•

Laga mat till era ledare
Redovisa med bild på när ni lagar mat samt när ni bjuder era ledare på maten

•

Gå en promenad och samla ihop så mycket skräp som möjligt
Redovisa med bild och vikt (i kg) på skräpet

•

Skapa ett scoutigt konstverk
Redovisa med bild på konstverket

•

Gör upp en eld och sjung en lägerbålssång kring den
Redovisa med bild eller video samt namnet på lägerbålssången ni sjöng

•

Arrangera ett ljusspår
Redovisa med bild på ljusspåret

•

Bygg en bår och bär någon på den
Redovisa med bild eller video när ni bär personen

•

Koka såpvatten (1 dl vatten, ett kläm diskmedel, ärtsoppaburk)
Redovisa med bild samt tiden det tog tills det kokade över

•

Skriv ett nytt kår- eller patrullrop
Redovisa med text. Video på när ni ropar ropet är frivilligt

Redovisningsmetoder
Bild

Video

vikt

text
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Presentation av en scoutledare
Rikard Andersson, ansvarig ledare för Äventyrarscouter,
Ryd scoutkår.
Rikard är ledare för 15 Äventyrare tillsammans med Helena
Andersson, Rasmus Teros och Åsa Dahlstedt. Förutom att vara
ansvarig ledare för Äventyrarna har han också rollen som kårens
IT-ansvarig och medlemsregistrerare. Han började som scout
1989 i Ryds scoutkår. För sex år sedan ville hans äldste son testa
scouting och några scoutmöten senare var Rikard tillbaka i sin
”barndomskår” som ledare.

Vad är roligast med att vara scoutledare? - Responsen från barnen/ungdomarna.
Det som ger mest är känslan av att ge barnen/ungdomarna möjligheten att uppleva det fina
som jag själv fick vara med om som barn i Scouterna.
Någon utmaning med att vara scoutledare? -Att möta och knyta kontakt med barn och
ungdomar utifrån deras olika förutsättningar. Och givetvis att planera roliga och stimulerande
aktiviteter som samtidigt bör var ”nyttiga”.
På veckomötena gör äventyraravdelningen mycket olika saker, det kan vara teman som
lägerbål, surrning och knopar, matlagning och en hel del eldning, yxa och såg.
Vad vill scouterna helst göra? - Matlagning, elda och vandra brukar stå högt upp på listan.
Under hösten har Äventyrarna bland annat genomfört en vandring med övernattning i skydd
vid Djäknesjön i Granvik utanför Karlsborg. Vi har även haft en dagsvandring tillsammans
med spåraravdelningen där ett tiotal spårarscouter deltog och ungefär lika många
äventyrarscouter.
Rikard berättar att de brukar genomföra 4-6 hajker per år med Äventyrarna. Därutöver även
sommarläger som i somras (2021) var ett kårläger med ca 50 deltagare på Solviken.
Vad gör du helst själv om du får välja en egen scoutaktivitet?
- En ”längre” skogsvandring med övernattning i vindskydd.
På frågan om ett fint scoutminne väljer han ett sommarläger med Ryds vänkår från England,
på Torsö 1993.
När det gäller ledarutbildningar har Rikard gått Leda scouting och Trygga möten som
genomförs återkommande med ca två års mellanrum.
Rikard bor i en villa i Skövde med sin fru Helena som också är ledare på Äventyrarna
(tillfälligt ”utlånad” till spårarna) och deras två söner, 15 respektive 12 år gamla som även de
är med på varsin avdelning i kåren. När han inte är scoutledare arbetar han som
automationsingenjör och ägnar sig gärna åt träning och friluftsliv på fritiden.
Det är ingen tvekan om att Rikard är en aktiv människa som hittar på mycket roligt med sina
scouter. Grattis till Ryds Äventyrare som har en ledare med fint engagemang och dessutom
många hajker på programmet!
Text: Solveig Ekman och Rikard Andersson. Bild: Rikard Andersson
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Scouthistoria: Stråkenlägret, Mullsjö 1949

Lea Suviola framför tältet med scoutkompisen Lena Dahlborg
på huk bakom.

Unika bilder funna i Väring.
1949 hade Sveriges flickors scoutförbund
förbundsläger i Mullsjö. Där deltog 3000 flickor
från 17 nationer. En patrull från Väring, med
Lady BadenPowell och Estelle Bernadotte
besöker Stråkenlägret i Mullsjö 1949.
minst sju flickor och ledaren Kaj (Elsa Nordquist)
var med där. Lea Suviola, senare Svensson, tog
också bilden på besökarna Lady Olave Baden Powell och blivande flickscoutchefen Estelle
Bernadotte.
Flickscouterna i Väring startade sin verksamhet 1943, på initiativ av ”ungdomskonsulenten” i
Skara stift, Signe Fredelius. De första ledarna var kyrkoherdens syster Elsa Nordquist och
folkskollärarens fru, sjuksköterskan Rut Wising. Tre av flickorna i första patrullen finns ännu
i bygden och kan ännu berätta om läger, strapatser och tågresor till Älgarås, när de träffade
scouterna där. Ledaren där, Thure Elgåsen, var född i Locketorp, Väring men flyttade senare
till Älgarås.
Lea Svensson var sedan ledare i Värings scoutkår, där hennes barn var scouter. Hon var också
en av de två första från Väring som gick Treklöver Gilwell. Det var sommaren 1973 som hon
och Birgitta Stéen gick TG Miniorscout. Ytterligare fyra gick TG 1974 och 1975, som en
följd av en studiecirkel för ledarna i Väring och Tidan.
Ingen av oss som var ledare med Lea visste att hon var med på Stråkenlägret. Det kom fram
nu när vi fått en del gamla bilder och försöker analysera vilka som är med på bilderna och var
de är tagna. Patrullen på lägret verkar ha hetat Ålleberg, vilket syns på flaggan Lea håller.
En historia fick vi förra veckan från Anna-Lisa Misker. Hon kunde inte vara med på lägret då
hon behövde stanna hemma och köra in hö. Scoutvännen Astrid Johansson i Östergården
berättade att det gick magsjuka på Stråkenlägret. Toiletterna bestod av ett par slanor med en
grop under. Dessa höll inte när några norska scouter satt där så de rasade i. Usch och fy! In på
1960-talet var den toalettkonstruktionen vanlig. Nu är den inte tillåten. Vi tackar!
En uppmaning till andra kårer. Samla på er intressanta
bilder och skriv upp vad de visar. Passa också på att
intervjua personer som varit aktiva i kårens verksamhet.
Filma eller banda om du får. De har säkert intressanta
saker att berätta som intresserar framtidens scouter.
Hälsar Ingela i Väring
Till höger sitter Lea,8 troligen som ledare för flickorna hemma i Väring sent 1950-tal.

Vikensommar 2022
Förhoppningen är att genomföra Vikenläger i
sommar!
Information om sommarens läger uppdateras på Skaraborgs scoutdistrikts hemsida
https://skaraborg.scout.se/viken/lagerinformation/

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
10-16 juli (söndag-lördag)
Läger för dig som är född 2007 – 2009.
Avgift: 700 kr om du är medlem i Skaraborgs scoutdistrikt
annars 1250 kr.
Anmälan senast 30 april.

Utmanarviken
17 – 23 juli (söndag – lördag)
Läger för dig som är född 2004-2006.
Avgift: 700 kr om du är medlem i Skaraborgs scoutdistrikt,
annars 1250 kr.
Anmälan senast 30 april.

Foto: Mikael Andersson

Vikenveckan
18-21 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.

Foto: Tobias Fransson

Anmälan sker på Vikens anmälningsblankett och skickas till Skaraborgs
scoutdistrikt senast 30 april. Besked om deltagande skickas ut i månadsskiftet
maj/ juni.
Anmälningsblankett finns att ladda ner från Skaraborgs scoutdistrikts hemsida
https://skaraborg.scout.se/viken/anmalan/

Välkommen på Vikenläger!
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Läger i sommar?

Skara scoutkår planerar att åka på sommarläger 8-13 juli.
Vill ni åka tillsammans med oss så blir vi glada!
Planen är att åka till Spårön eller Brommö men ingenting är bokat.
Hör av er om ni är intresserade!
mikael@wahlborg.se
070-631 88 67
Hälsningar Skara scoutkår

Tips
Läger- och
hajkplatser
En lista över läger- och hajkplatser i distriktets närhet finns nu
att ladda ner från distriktets hemsida. Kom gärna med fler tips!
https://web.cdn.scouterna.net/uploads/sites/257/2022/01/lager-och-hajkplatser.pdf

Har du tips på en bra läger- eller hajkplats som andra kårer kan prova?
Meddela kansliet i Skara tel 0761-41 28 01, info.skaraborg@scouterna.se
så hjälps vi åt att utveckla listan.
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Skaraborgs scoutdistrikts Vårstämma
När: Onsdag 20 april kl 19.00
Var: Green Tech Park, Gråbrödragatan 11 i Skara eller digitalt via
Zoom beroende på Folkhälsomyndighetens råd. Mer info kommer.
Kallelse och röstlängd skickas till kårens epostmottagare och
publiceras på distriktets hemsida.
Ev motioner ska ha kommit in till Skaraborgs scoutdistrikts kansli
senast 22 mars.
Stämmohandlingar skickas ut till kåren med brev och epost samt
publiceras på hemsidan www.skaraborg.scout.se senast 29 mars.

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 Nossebro scoutkår om vad de gjort
under hösten. Nästa gång är det Ryd 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 2
Blat 3
Blat 4
Blat 5
Blat 6

Ryd
Skara
Skövde
Tidaholm
Töreboda

15 mars
16 maj
15 augusti
15 september
15 november

Skaraborgs scoutdistrikt på Instagram
Sveriges näst största instagramkonto för scouting
Skaraborgs scoutdistrikt på Instagram har mer än 1000 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!
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Tidsplan 2022
Januari
17
Manusstopp Blat 1
21-22
Distriktsledning kickoff
Februari
1
5-6
11
1-13
23
22
Mars
4-5
15
16
April
1
20
20
23
Maj
7-8
8
16
18

Blat 1 kommer ut
Leda Väst, Flämslätt* flyttat till sept
Myskväll för Utmanare och Rover *
Vinterhajk digtalt*
Ds-möte
Thinking Day
Operation Vildmark*
Distriktsledning kickoff
Manusstopp Blat 2
Ds-möte
Distriktsforum*
Blat 2 kommer ut
Ds-möte
Vårens distriktsstämma *
Sankt Georg
Öppningshelg Viken
Guldkniven*
Distriktsdagen*
Manusstopp Blat 3
Ds-möte

September
2-3
Ledarhajk*
5
Blat 4 kommer ut
13
Ds-möte (tisdag)
15
Manusstopp Blat 5 *
17-18
Chipong *
Hindrikshajk*
21
Scouternas dag
30/9-2/10 Leda Väst*
Oktober
1
Blat 5 kommer ut
9
Ds-möte
9
Distriktsstämma*
Distriktsforum*
14-16
Jota-Joti
22-23
Stängningshelgen Viken
November
11-12
Hjorthajk *
15
Manusstopp Blat 6
30
Ds-möte
December
1
Ds-möte

Juni-Juli-Augusti
1/6
Blat 3 kommer ut
10-16/7 Äventyrarviken
17-23/7 Utmanarviken
18-21/7 Vikenveckan
30/7-6/8 Jamboree*
15/8
Manusstopp Blat 4
31/8
Ds-möte
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/

Foto: A: Svanung, Källby scoutkår

