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Hej alla! 
 
Nu är våren definitivt på gång – även om 
det är lite fram och tillbaka med värmen. 
Vinterjackan får nog hänga med ett bra tag 
till känns det som idag. 
Den 20 april är det dags för distriktets 
vårstämma här i Skara. Förhoppningsvis 
kan posten som vice distriktsordförande 
tillsättas. Valberedningen efterlyser förslag 
från er i kårerna. Utvecklingskonsulent 
Maria Jakobsen kommer också till stämman 
för att presentera sig, så passa på att få en 
pratstund med henne då.  
 
Den lediga tjänsten som kanslist här på 
distriktet, är utannonserad och ligger på 
Arbetsförmedlingens platsbank fram till 8 
april. Sprid gärna detta vidare både inom 
och utanför kåren! 
 
Inbjudningar till sommarens Vikenläger har 
gått ut till de scouter i aktuell ålder som har 
en epost-adress registrerad i 
medlemsregistret Scoutnet. Men eftersom 
alla inte har angivit eposten, så har inte alla 
fått inbjudan. Sprid gärna vidare, att både 
Äventyrarviken, Utmanarviken och 
Vikenveckan planeras i sommar! Det är 
uppskattade läger och roligt för scouterna 
att lära känna scoutkompisar från olika 
kårer. Mer info sid 7. 
 
Äntligen kan Guldkniven och 
Distriktsdagen genomföras! Efter ett par 
inställda år p. g. a pandemin, får vi nu se 
vilken patrull som tar hem Björnjakten, 
Silveryxan och Guldkniven! Lycka till! 
 
Ha det så bra i vårsolen! Passar 
också på att önska Glad påsk!  
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                 
2 15 mars  1 april 
3 16 maj  1 juni 
4 15 augusti  5 september 
5  15 september 3 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. 
 

Foto: Pixabay 
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En	hälsning	från	Ryds	scoutkår	
 
 
Ryds scoutkår är trots pandemin en 
välmående och växande kår. 
Vi har verksamhet från spårare till 
utmanare. Trots covid har stor del av vår 
verksamheten hållits igång, hajker har 
blivit dagsutflykter och långtidsplanering 
ersattes av en flexibel grundstruktur. I 
början var det mycket att tänka på, men 
efter att tag blev vi vana. 
 
Även vanligtvis är vi ute mycket, men att 
flytta alla möten utomhus i alla väder var 
en utmaning. Vi har lärt oss att inte låta 
kyla, regn eller mörker bestämma över 
oss. Våra scouter är numera inte rädda för 
att gå i mörka skogen med bara en 
fotogenlykta eller ovana att göra eld med 
endast kompisens pannlampa som 
belysning.  
 
Vi har många äventyr bakom oss. Jag tänkte berätta om vårt senaste, i skogarna runt vår 
scoutstuga. En kylig men snöfri februarimorgon samlades strax över 20 upptäckare och 
spårare. Dagen skulle bjuda scouterna på ett vinteräventyr. 
 
Alla förväntansfulla scouter samlades vid vindskyddet i skogen. Där delades de in i patruller 
med både spårare och upptäckare. För vissa var detta första större scoutaktiviteten, då är det 
skönt ha några mer erfarna scoutkamrater i patrullen. Snart var Isbjörnen, Pingvinen, Renen 
och Fjällräven redo. Med kartan i högsta hugg gav sig patrullerna iväg på dagens vandring. 
 
Längs vägen mötte de på oss ledare som utmanade deras kunskaper på olika områden. Hur 
många råbandsknopar klarade patrullen göra på en minut? Trots att alla inte hunnit lära sig 
råbandsknopen kunde de snart efter hjälp från sina patrullkompisar. Allt i sann scoutanda.  
Efter ytterligare en stunds vandring väntade fika med bullar och muffins. Med fika i magen 
var orken på topp inför nästa stopp på vägen. Här utmanades både tålamod och 
samarbetsförmågan. Uppgiften var att bygga sockerbitstorn. Vi undrar fortfarande hur 
sockerbitar kan smälta och försvinna så fort vid en temperatur runt noll grader… 
Vi får inte glömma den stackars tigern som höll på att drunkna i en isvak. Lyckligtvis var 
scouterna skickliga med livlinan, även om tigern inte kunde låta bli ramla i gång på gång. 
Som sista utmaning innan de nådde scoutstugan gällde det att klara av en skidtur genom 
skogen.  
Vid scoutstugan väntade flera sprakande eldar, och en skål med grodor på de första 
patrullerna (de övriga hade utfört detta vid start). Grodorna skulle spottas så långt det gick. 
När alla nått stugan grillades lunch, korv och en och annan kanelbulle (visst är grillad 
kanelbulle något extra). När det var dax att åka hem var vi alla flera minnen och erfarenheter 
rikare. 

/Frida, ledare för upptäckarna i Ryds scoutkår, Skövde 
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Presentation	av	en	scoutledare	
 

 
Henrietta Holmqvist Ödeen, Skövde scoutkår 
 
Henrietta som för många känns igen mer som Ettis har 
varit scout sedan hon var liten. Först i Eksjö då familjen 
bodde där och föräldrarna (Fredrik och Stina Ödeen) var 
ledare i kåren, och när hon flyttade till Skövde i 
tioårsåldern, som upptäckarscout i patrull Jägarna.   
 
Nu är hon ansvarig ledare för kårens 20 spårarscouter 
tillsammans med scoutledarna Stina Ödeen, Rikard 
Lindgren, Ludvig Eriksson och föräldrar. Att bli 
scoutledare föll sig naturligt menar Henrietta. I 
utmanaråldern var hon med som ledarassistent och kom på 
så vis in i ledarrollen. Hon berättar att i Skövde scoutkår 

träffas just nu alla avdelningarna samma veckodag och har samma tema på programmet som 
ledarna sedan anpassar med aktiviteter efter scouternas ålder. 
 
Vad ger det dig att vara scoutledare?  - Jag får mycket frisk luft, härlig utomhusvistelse och 
får glädjen av att se barnen utvecklas! Det roligaste är att se när barnen lär sig och klarar av 
saker själva. 
 
Henrietta trivs med åldersgruppen Spårare och tycker om att blanda in lek i programmet. Hon 
ger exempel på när de senast hade sjukvårdstema och spårarna fick göra ett memoryspel på 
temat, på så vis blev det en lekstund samtidigt. Att vara kreativ och hitta på uppgifter som 
passar barnen tycker hon är roligt. Henrietta har alltid haft hand om spårarscouter och tror att 
det passar henne bra.  
 
Vad gör ni nu på avdelningen?  - Vi har valt att ha olika teman på våra möten. Vi har  
tidigare haft teman som kniv, sjukvård, eldning med brandutbildning med Länsförsäkringar 
Skaraborg, nu kommande möte har vi karta som tema. Då ska de minsta lära sig vad en karta 
är och sen gå en skattjakt, de äldsta ska lära sig om olika sorters kartor.  
Det är också en del förberedelser inför vår övernattning 6 juni. Vi har många nya scouter som 
tycker det ska bli spännande. Vi kommer att hålla till vid scoutstugan, förhoppningen är att 
alla kommer att sova utomhus. Det är en förberedelse för sommarens läger DUST22. Många 
av våra scouter är nya och har pga. Covid-19 inte varit på läger tidigare. 
 
Vad vill scouterna helst göra?  - Leka! De tycker också om att hjälpas åt att göra saker 
tillsammans. Sen tycker de att det är spännande att se de äldre scouterna och vara delaktiga i 
gemensamma aktiviteter. När vi hade eldtema fick spårarna träna på att tända tändstickor och 
tända lyktorna. 
 
Nämn ett trevligt scoutminne?  - Det finns många. Biscaya Göta kanal, Scoutkonfa på Viken, 
Vinterfjällskursen i Grövelsjön och Jamboree 2011 då jag var funktionär är några av de bästa. 
 
När Henrietta inte ägnar sig åt scouting, arbetar hon på Länsförsäkringar i Skövde, eller 
umgås med vänner och familj. Hon bor med sin familj i Stöpen utanför Skövde och de små 
döttrarna får följa med på scoutmötena. 
Med sin glädje och entusiasm verkar Henrietta passa perfekt som scoutledare för Skövdes 
spårare.    

Text: Solveig Ekman, Henrietta Holmqvist Ödeen 
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Vårens	distriktsstämma	
 
 

Skaraborgs scoutdistrikts vårstämma 
hålls onsdagen 20 april kl 19.00  
på Green Tech Park, Gråbrödragatan 11 
i Skara.  
 
Handlingar har skickats till kårens ordförande och 
epostmottagare. De kan även laddas ner från 
distriktets hemsida 
https://web.cdn.scouterna.net/uploads/sites/257/2022/03/
handlingar-dst-20220420.pdf 
Några pappersexemplar kommer att finnas på stämman. 
 
Fika serveras under kvällen. 
Anmälan av kårens delegater görs senast 18 april till distriktskansliet 
epost: info.skaraborg@scouterna.se eller telefon 0761-41 28 01 
Kom ihåg att meddela ev matallergi/specialkost. 
 
Varmt välkomna! 
 
 
 
 
 
 

Valberedningen behöver hjälp med att hitta en 
person som vill hjälpa till i distriktsstyrelsen som 
vice distriktsordförande. Har ni någon i er kår 
eller förslag på någon så hör av er till oss i 
valberedningen.  
 

 
Peter Andersson    Peter Dahlström 
Peter.raggagarden@hotmail.se  peter.dallas@telia.com 
070 312 44 97 
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	Inbjudan	Öppningshelgen	på	Viken	
	 	

 

	
	

Nu är snart våren här och med den är det dags för 
öppningshelg på Viken, då vi öppnar upp scoutgården för 
sommarens läger.  
Du är välkommen den 23-24 april för att göra Viken redo för 
sommaren.  
Allt från att hugga ved till att måla kan komma att behövas. 
Utöver lite arbete så kommer du att få möjlighet att träffa nya 
eller gamla vänner, skratta och äta god mat!  
Start kl 09 på lördag, då planerar vi arbetet före fikat. 

 
Anmälan sker till Solveig på kansliet i Skara senast 18 april  
telefon 0761-41 28 01  eller mail info.skaraborg@scouterna.se  
(Glöm inte att meddela ev matallergier) Vi	startar	på	lördagen	kl	09.00	och	avslutar	på	
söndag	eftermiddag.	

	
	

					Välkomna	!	
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Vikensommar 2022  
 
 
 

 
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. 
 
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. 
 
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/ 
eller kontakta scoutkansliet i Skara telefon 0761 41 28 01, epost info.skaraborg@scouterna.se 

     
Välkommen på Vikenläger! 
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Guldkniven 
       Välkomna alla utmanar- och roverscouter 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Guldkniven består av en nattorientering som sker parvis på lördagskvällen.  

På söndagen fortsätter tävlingen inom scouting. Anmälan sker parvis men det är 
ingen panik om du inte har en partner, då hittar vi ett lag till dig.  

På lördagskvällen bjuds ni på kvällsmat och på söndagen bjuds ni på frukost. 
Medtag egen lunch till söndagen.  

 
Var: Baggatorp 1, 560 42 Sandhem. 

När: 7 - 8 Maj 

Tid: 18.00 – 16.00 

Förläggning: Deltagare tar med egna tält. 

Pris: 140 kr/par 
 

Anmälan sker senast söndagen den 24:e april till info.skaraborg@scouterna.se, anmälan ska 
innehålla patrulldeltagarnas namn, födelsedata samt eventuell specialkost. Avanmälan sker 
senast 48h innan hajkstart annars debiteras avgiften. Kåren debiteras alla hajkavgifter i 
efterhand.  
GPS koordinater till Baggatorp: 58,0294005, 13,8553255 
För mer info, besök www.skaraborg.scout.se och klicka er vidare till  
programgruppen - våra hajker och aktiviteter. Eller kontakta:  
Johannes Lundgren – 0708607713  
Skaraborgs scoutdistrikts programgrupp 
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Välkomna till årets distriktsdag! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dagen går ut på att vi roterar mellan olika stationer hela dagen och använder 
våra scoutkunskaper efter bästa förmåga. 

 

Var: Baggatorp 1, 560 42 Sandhem 

När: 8 Maj 

Tid: 10.00 – 16.00 

Pris: 80 kr/patrull 

Lunch: Medhav egen lunch. 

Starten sker 10.00, se till att komma i god tid innan start för att ha tid för 
anmälan, toabesök mm. 

 
 

Anmälan sker senast söndagen den 24:e april till info.skaraborg@scouterna.se, den ska 
innehålla patrulldeltagarnas namn samt födelsedata. Avanmälan sker senast 48h innan 
hajkstart annars debiteras avgiften. Kåren debiteras alla hajkavgifter i efterhand. 
 
Varje patrull skall även anmäla en ledare som under tävlingarna är med som funktionär. 
Denna ledare skall vid ankomsten anmäla sig själv och sin patrulls ankomst vid infotältet.  
GPS koordinater till Baggatorp: 58,0294005, 13,8553255 
 
För mer info, och regler kring dagen, besök www.skaraborg.scout.se och 
klicka er vidare till programgruppen - våra hajker och aktiviteter.  
Eller kontakta: Johannes Lundgren 0708607713  
 
 
 
 
 



 10 

Platser kvar i bussen till Jamboree22 
 

 
En buss är bokad och det 
finns 10-20 platser kvar.  
 
Upphämtning sker i 
Lidköping, Götene och 
Tidaholm.  

 
Vill ni åka med? Hör av er till Gabriella Vestin, Tidaholms scoutkår 
epost: gabriellavestin@gmail.com 
 

 
 
 

Maria	är	redo	att	stötta	er!	
	
Ta	chansen	att	boosta	verksamheten	med	
inspiration,	tips	och	stödinsatser	från	
Scouternas	utvecklingskonsulent	Maria	
Jakobsen.	Det	blir	en	väl	investerad	tid	som	
inspirerar	och	ger	er	goda	förutsättningar	
att	fortsätta	verka	för	barn	och	ungas	
utveckling	inom	scouting.	Inriktningen	på	
besöket	bestäms	tillsammans	för	att	möta	
era	behov	och	utmaningar.		
Vi	skräddarsyr	upplägg	efter	era	behov	för	
att	stötta	utvecklingsarbetet	i	scoutkåren,	
så	hör	av	er!	
Maria	Jakobsen,	Utvecklingskonsulent,		
maria.jakobsen@scouterna.se,		
0720-763271	
Läs	mer	om	Scouternas	kårstöd:		Regionala	kanslier	-	Scouterna	
		
Ha	en	fortsatt	fin	dag!	
Vänlig	hälsning	
Maria Jakobsen	
UTVECKLINGSKONSULENT	
Scouterna,	
The Guides and Scouts of Sweden	
Adress: Carlbergsgatan 1, 412 66 Göteborg	
E-post: maria.jakobsen@scouterna.se	
Telefon, mobil: 0720-763271	
Telefon, växel: 08-568 432 00	
scouterna.se	
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Scouterna gör unga redo för livet! Att vara scout är att uppleva äventyr tillsammans med andra i 
Sverige och världen. Du lär genom att göra och du växer genom utmaningar. Du får utveckla och leda 
dig själv och andra. I Scouterna får alla vara med, vi har ingen avbytarbänk och vi är schyssta 
kompisar. 
 
Skaraborgs Scoutdistrikt består av 24 aktiva scoutkårer i f.d. Skaraborgs län från Nossebro i söder till 
Töreboda i norr med ca 1200 medlemmar. 
 
Distriktets uppgift är att stödja och utveckla scoutkårerna. Kårernas behov ligger till grund för t.ex. 
kurser och utbildningar. I distriktet anordnar vi också sådant som passar att göra när man är många 
och kommer från olika platser. Det ger nya möten och bidrar till gemenskap mellan kårerna. Bland 
annat arrangeras distriktshajker, distriktsläger och tävlingar. 
Distriktets verksamhet genomförs av scouter och ledare från de olika kårerna. Distriktsfunktionärerna 
ingår i distriktsstyrelsen, fasta grupper, kursteam och projektgrupper. 
 

Skaraborgs Scoutdistrikt söker kanslist 
 
Tjänsten 
 
Du kommer att bemanna distriktets kansli i Skara och: 

• Sköta distriktets löpande ekonomiarbete i samråd med distriktets kassör 
• Stödja distriktsledningen med administrativa uppgifter och vara adjungerad till 

distriktsstyrelsen såsom sekreterare 
• Sköta kommunikationen med distriktets kårer 
• Stödja arrangemang, utbildningar och läger i distriktet 
• Sammanställa och skicka ut Bla´t, matrikel och stugkatalog 
• Uppdatera distriktets hemsida och vara distriktkårens medlemsregistrerare 
• Arbete på helger och kvällar kan förekomma. 

 
Placering: Skara 
Tjänst: 40% tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning 
Lön: Enligt avtal 
Start: 2022-06-01 eller enligt överenskommelse 
 
Vi söker dig som… 

• Har lätt för att skapa kontakt och goda relationer 
• Har ett starkt driv, är initiativtagande, självgående och noggrann 
• Har god förståelse för ideellt engagemang, där egen erfarenhet från Scouterna eller 

andra delar av den ideella sektorn är ett plus 
• Är van vid att arbeta självständigt – där du har god förmåga att planera, prioritera och 

rapportera din verksamhet 
• Är en kreativ problemlösare som blir sporrad av nya utmaningar 
• Har god datorvana och är duktig på att kommunicera både i tal och i skrift. 

 
Kvalifikationer 
Erfarenhet av bokföring är meriterande. 
 
Låter detta som något för dig? 
Skicka CV och personligt brev till: skaraborg@scoutdistrikt.se 
Vi vill ha din ansökan senast den 8 april 2022.  
Frågor besvaras av distriktets kassör, Håkan Tropp på tel. 0733-82 27 11 
eller på e-postadressen ovan. 
 
Urval kommer att göras löpande. 
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Scouterna	i	Polen	har	bett	om	hjälp.	De	bemannar	Polens	”boarder	patrol”	och	
behöver	första	hjälpen-material	när	de	möter	och	tar	hand	om	människor	som	flyr	
från	Ukraina.	Nätverket	Scouter	stöttar	har	startat	en	insamling	för	att	kunna	köpa	
det	de	har	bett	om.	Målet	är	att	samla	ihop	400.000	kronor.	Det	räcker	till	1000	
väskor	med	sjukvårdsmaterial.	Privatpersoner,	enskilda	scouter,	avdelningar	och	
kårer	har	redan	skänkt	över	50.000	kr.	I	veckorna	som	gick	levererades	de	första	60	
första	hjälpen-väskorna.	Men	det	är	lång	väg	kvar	och	det	är	bråttom.		
	
På	https://tusenforstahjalpen.se/	finns	färdiga	förslag	på	
aktiviteter	som	kåren	kan	göra	för	att	både	arbeta	med	frågan	och	
samla	in	pengar.	
	
Scouter Stöttar är ett fristående nätverk av scouter intresserade av samhällsengagemang. 
Scouter Stöttar har engagerat sig bland annat vid flyktingkrisen 2015, under 
Coronapandemin och årligen kring Radiohjälpens insamling Musikhjälpen då vi samlat in 
pengar och samtidigt visat vilken resurs scouter och scoutrörelsen kan vara. Läs mer på 
tusenforstahjalpen.se. Eller följ Scouter stöttar på FB och Instagram. 

	
Scoutstuga.se	
	
Ni vet väl om att Scouterna har lanserat scoutstuga.se – en samlingsplats för 
scoutstugor och lägerplatser som går att hyra över hela Sverige. Har din kår en 
anläggning som ni hyr ut, kan ni lägga in den där. Den som är ansvarig loggar in 
med sitt ScoutID och kan då lägga upp en annons. 
	

	
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 Ryds scoutkår om vad som händer 
där. Nästa gång är det Skara 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 Skara 16 maj 
Blat 4 Skövde 15 augusti 
Blat 5 Tidaholm 15 september 
Blat 6 Töreboda 15 november 
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Tidsplan 2022  
Januari 
17 Manusstopp Blat 1 
21-22 Distriktsledning kickoff 
 
Februari 
1 Blat 1 kommer ut 
5-6 Leda Väst, Flämslätt* flyttat till sept 
11 Myskväll för Utmanare och Rover * 
1-13 Vinterhajk digtalt* 
23 Ds-möte  
22 Thinking Day 
 
Mars 
4-5 Operation Vildmark* 
 Distriktsledning kickoff  
15  Manusstopp Blat 2 
16  Ds-möte 
 Distriktsforum* 
 
April 
1 Blat 2 kommer ut  
20 Ds-möte 
20 Vårens distriktsstämma * 
23  Sankt Georg 
23 Öppningshelg Viken 
 
Maj 
7-8 Guldkniven*  
8 Distriktsdagen*  
16 Manusstopp Blat 3 
18 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 

 

 
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 

Foto: A: Svanung, Källby scoutkår  


