Blat nr. 3 -2022
Informationsskrift för Scouterna i Skaraborg

Distriktsdagen i Baggatorp 2022.

Foto Sofie Hassel Hedihn

KANSLISIDAN ...................................................................................................... 2
SKARA SCOUTKÅR BERÄTTAR .......................................................................... 3
DISTRIKTSDAGEN OCH GULDKNIVEN ........................................................... 4
VÅRENS DISTRIKSSTÄMMA ............................................................................... 5
INBJUDAN LEDARHAJK ...................................................................................... 6
PRESENTATION NY KANSLIST ......................................................................... 7
TRÄFF I MARSVIK ................................................................................................ 7
PRESENTATION AV EN SCOUTLEDARE ......................................................... 8
INBJUDAN LEDA VÄST ........................................................................................ 9
CHIPONG INSTÄLLT .......................................................................................... 10
REGIONSLÄGER PÅ GÅNG ............................................................................... 10
NOTISER ............................................................................................................... 11
TIDSPLAN 2022 .................................................................................................... 12

1

Blat

Manusstopp

Utgivning

3
4
5
6

16 maj
15 augusti
15 september
15 november

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

Hej alla!
Nu är det härligt att vara ute och jag får
sommarkänsla direkt när solen
Foto Pixabay
tittar fram och syrenerna doftar.
Kan tänka mig att ni ser fram
emot de läger och hajker som närmar sig!

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

På tal om hajker får ni inte missa
Ledarhajken 2-3 september!
Skaraborgs scoutdistrikt bjuder in alla
ledare, ledarassistenter och funktionärer i
kårerna till en avkopplande och trevlig hajk.
Ni bjuds på god mat, härligt umgänge,
någon enklare kurs och trivsamma
aktiviteter på scoutgården Viken.

Kansliet är semesterstängt
1-7 juli

Jag vill också hälsa varmt välkommen till
Marie Stomberg Wikström, som börjar sin
tjänst som distriktets kanslist nu.
Vi kommer att vara här på kansliet
tillsammans under juni månad och sedan är
det dags för mig att bli ”statsanställd”J och
Marie tar över.
Tack för alla trevliga kontakter och alla
mysiga människor jag har fått lära känna
under åren! Vi ses säkert framöver!

Öppettider för
kansliet t o m
juni månad
Måndagar 09-15
Tisdagar 09-15
Onsdagar 15-20
Torsdagar 09-15
Lunch kl 12-13
Fr o m augusti
Måndagar 08-12
Tisdagar 08-12
Onsdagar 14-19
Torsdagar 08-12

Kram/ Solveig

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

(Med reservation för ändringar.)
Välkommen att titta in! Ring gärna innan
för att säkert veta att jag är på plats.

Blat är upplagt på distriktets hemsida

www.skaraborg.scout.se
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En hälsning från Skara scoutkår
Utanför Skara ligger samhället
Synnerby, där finns en gammal
folkskola med en stor trädgård och
mycket skog runt omkring. Det finns
ett gammalt tidningsurklipp från
1903 där skolrådet sökte en lärarinna
som kunde arbeta i Gröneskogs
skola, och vi träffar ofta på
människor som har en koppling till
skolan.
Den gamla skolan ägs av Skara
scoutkår sedan tidigt 90-tal när vi
fick den av Skara kommun och det är
en sån där sak som man kan ta för
givet men som är en otrolig lyx. Här
spenderar vi mycket tid och våra
scouter får springa runt i skogen,
bygga kojor och lära sig praktisk
scouting i en trygg miljö. Scoutkåren
har gamla anor och startade upp i
någon form redan 1911, det gör oss
till en av de äldsta kårerna och vi försöker förvalta och utveckla scoutkåren så mycket vi kan.
Just nu har vi tre avdelningar med verksamhet två dagar i veckan och även en grupp med
familjescouter som träffas varannan vecka. Våra Spårare och Upptäckare ses i scoutstugan
inne i Skara och våra Äventyrare och Familjescouter möts vid vår scoutstuga i Synnerby
(ni vet den där gamla skolan). I sommar åker vi på scoutläger tillsammans med Essunga och
Nossebro scoutkårer.
Varma sommarhälsningar från Skara Scoutkår.

Foto: Mikael Wahlborg
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Distriktsdagen och Guldkniven

Guldkniven och Distriktsdagen genomfördes på Baggatorp 7-8 maj. Ett 50-tal
scouter och ledare fick njuta av en härlig vårdag med olika scoutuppgifter.
Grattis till de segrande patrullerna! Bra kämpat till alla som var med!
Silveryxan för upptäckare: Vedums
scoutkår
Silveryxan äventyrare: Forshems
scoutkår
Guldkniven: Grästorps scoutkår
Storkägget: Töreboda scoutkår
Björnjakten ställdes in.
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Vårens distriktsstämma

Ett trettiotal medlemmar från distriktets kårer mötte upp till vårens distriktsstämma en
onsdagskväll i slutet av april på Green Tech park i Skara. Distriktsordförande Mikael
Wahlborg hälsade alla välkomna och informerade om det kommande regionlägret 2024 samt
den ledarhajk på Viken i september, som alla ledare, ledarassistenter och funktionär i kårerna
är varmt välkomna till. Affischer med inbjudan till ledarhajken delades ut för att hängas upp i
scoutstugorna där alla kan se den. Vi hoppas att folk från alla kårer i distriktet vill vara med!
Den skrift om Vikens handikappscoutläger som sammanställts av Herta Berggren och Jörgen
Källberg, delades ut till kårerna. De kårer som inte var på plats, kommer att få sina skrifter på
höststämman eller på annat sätt.
Sen öppnade Mikael stämman och till ordförande valdes Tobias Fransson från Skara scoutkår.
Urban Wänerskär och Joakim Rosengren valdes till att justera protokollet.
Verksamhetsberättelse 2021 föredrogs och kompletterades, distriktsstyrelsen fick
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021 och årets resultat 35450 kr överfördes till ny räkning.
Det stora överskottet beror till stor del på att flera aktiviteter inte kunde genomföras på grund
av Covid19.
Anna Karlsson från Tidaholms scoutkår och Björn Johansson från Moholms scoutkår valdes
till distriktets valberedning så valberedningen är nu komplett.
Posten som vice distriktsordförande är tyvärr fortfarande vakant, då ingen kandidat hittats.
Här avslutades vårens stämma och stämmoordföranden Tobias tackades med en blombukett.
Efteråt bjöds det på fika och alla kunde prata och umgås med varandra en stund.
Text och bild
/ Solveig Ekman, kansliet
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Skaraborgs scoutdistrikt
bjuder in till
ledarhajk!
Du som är ledare, ledarassistent eller funktionär i kåren och
hälsar Skaraborgs scoutdistrikt varmt välkommen till en hajk
på Viken Rosendala 2 - 3 september
Drop-in på fredagen från 18.00 och mer praktisk information
kommer till de som anmäler sig när vi närmar oss
september.
Hajken är kostnadsfri och kommer innehålla både enklare
kurser, fantastisk mat och mycket trevligt umgänge med
andra scoutledare från Skaraborg
Anmälan görs till distriktskansliet senast 21 augusti
info.skaraborg@scouterna.se
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Ny kanslist
Hej på Er!
Jag heter Marie Stomberg Wickström
och är 52 år gammal. Jag bor i
Hangelösa strax utanför Skara på en
hästgård tillsammans med min man
Magnus och vår dotter Sandra samt ett
10-tal hästar och våra 2 hundar. Största
intresset är hästar och vi stöttar dottern
till 100% i hennes elitsatsning i dressyr.
Jag har tidigare arbetat inom jordbruksoch transportsektorn med allt från
kundmottagning, försäljning av
förnödenheter, kvalitets- och miljöarbete
till ekonomiansvarig.
Jag ser nu verkligen fram emot en ny
utmaning i arbetet på Skaraborgs
Scoutdistrikts kansli och ser fram emot
ett bra samarbete. Kram Marie

Träff i Marsvik

Mariestad Scoutkårs seniorer från 70-80 talet har haft en träff i Marsvik 21 -22 maj.
25% av de gamla, som alla är runt 60 år idag deltog. Ledare var Lars Holmén och Leif
Andersson och kårens hedersordförande Ingvar Zakrisson deltog. En lyckad träff med god
mat och goa minnen från den tidens läger, Hindrikshajker och allt jobb man gjord ute vid
gamla stugan i Marsvik.
Hälsningar Leif Andersson, Mariestads scoutkår
Foto: Leif Andersson
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Presentation av en scoutledare
Lina Jonsson, Vedum scoutkår
Lina är ansvarig ledare för upptäckarna i Vedum
scoutkår, en grupp på ca 20 scouter.
Till sin hjälp har hon Johannes Lundgren, Susann
Lundell och Ann-Britt Gruvaeus, som Lina benämner
som toppenkollegor. Förutom att vara scoutledare är
hon också kårens sekreterare, medlemsregistrerare
och postmottagare.
Lina har varit med i Vedums scoutkår sedan åtta årsåldern och när hon passerade utmanaråldern fortsatte
hon som ledare för utmanarna. Efter att ha varit borta
från Vedum några år för studier, kom hon tillbaka
och blev upptäckarledare i kåren. Nu har hon haft
hand om upptäckare i mer än tio år. Hon stortrivs
med scouterna och tycker att detta är en rolig ålder,
eftersom det är så mycket som är ”första gången” för
dem. Första gången de använder kniv, yxa, såg, eldar,
och surrar. De tycker det mesta är roligt och
aktiviteterna har nyhetens behag. Lina berättar vidare
att scouterna helst vill vara utomhus.
Vad tycker scouterna är roligast? De gillar det mesta men elda är alltid populärt.
Vad är mest givande som scoutledare? Man får alltid energi och är pigg efter ett scoutmöte!
Det ger mycket att vara med i ett sammanhang. Att vara scoutledare ger livskvalitet och man
blir glad av att se att scouterna har roligt!
Nu har de haft terminsavslutning och ledarna planerar som bäst inför sommaren läger. Kåren
kommer att åka till Åsengården som ligger i Vänga i Boråstrakten. De har bokat platsen tre år
i rad men pandemin har stoppat lägret de senaste åren, så nu ser alla fram emot ett
sommarläger. Planering pågår också inför kårens 80-års firande i höst.
Kan du plocka fram ett trevligt scoutminne? Ett roligt minne är från då jag var 13 år och åkte
på mitt första Skottlandsläger. Vi fick bo en vecka i en skotsk familj och en vecka på läger
med vår skotska vänkår. Resan gick med flyg i Herkulesplan.
Varför tycker du att någon ska börja i Scouterna? Man lär sig hantera problem och att ta hand
om sig själv. Jag har haft bra nytta av det i mitt eget liv.
När det kommer till andra intressen tycker Lina om att ge sig ut på en löprunda, helst i
skogen. Hon är också musikintresserad och går gärna på konserter. Under arbetstid hittar ni
henne på Vedums kök.
Grattis Vedums scoutkår och upptäckarna i Vedum som har en så fin och positiv ledare!
Text: Solveig Ekman, scoutkansliet.
Bilder: Lina Jonsson
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Välkomna på Leda Väst
– en helg med mersmak!
1-2 oktober 2022
Vi ses på Flämslätts kursgård – schemat är fullt av
spännande och givande workshops och seminarier och
tid för samvaro med andra ledare i och utanför regionen.

Läs mer här: ledavast.scout.se
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Chipong kommer inte att anordnas till hösten.
Alla som är ledare, ledarassistenter, funktionärer
i sin kår eller varit funktionärer på distriktets
arrangemang, är varmt välkomna till
Ledarhajken 2-3 september på Viken.

Regionläger 2024
Hej alla scouter i väst!
Vi har glada nyheter att berätta: det kommer bli ett Regionsläger 2024!
Vi har precis starta igång arbetet i LÄKO och ser fram emot de kommande åren med
planering.
Då vi precis har startat upp finns det inte så mycket info i dagsläget, men det
kommer. Det lovar vi!
I dagsläget håller vi på att rekrytera in de sista medlemmarna till vårt LÄKO och efter
sommaren kommer vi att dra igång rekryteringen av arbetsgrupper. Är du, eller
känner du någon som är sugen på att sitta med i en arbetsgrupp? Börja peppa
varandra redan nu och håll ögonen öppna för mer information efter sommaren.
Vi ser fram emot att skapa läger och hoppas på att även ni ser fram emot ett
regionsläger snart igen!
Vänliga scouthälsningar,
LÄKO

Aktuellt till sommarens läger
från
Nyheter, ledarstöd och tips. MAJ 2022

”Ta gärna inspiration till lägerbålet från
Scouternas guide Sjungaschysst och
Schyssta lägerbål för att skapa inkluderande
och trygga stunder.”
Utbildningsmaterial-Sjunga-schyst-dec2021.pdf
Utbildningsmaterial-Schysta-lagerbal-dec2021.pdf
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Info från Länsstyrelsen
Västra Götalandsregionen

Häng med på guidade vandringar i naturreservaten
Varje år anordnar Västkuststiftelsen många olika guidade turer i länets
naturreservat. Guiderna har stor kunskap om områdets natur och
kulturhistoria som de gärna delar med sig av, vilket gör varje vandring
unik och extra intressant.

https://vastkuststiftelsen.se/guidningar/
Uppdatering av adressmatrikeln
Distriktsstyrelsens ungdomsledamot
Lina Jacobsson, rättad epost ska vara: lj-03@hotmail.se
Skara scoutkår, ny kårordförande
Nadja Wahlborg, Epost nadja.wahlborg@outlook.com
Hemmansvägen 10 B, 532 38 SKARA

Karlsborgs scoutkår, ny kassör och postmottagare
Lisa Lundqvist, Epost: lisalundkvist82@gmail.com, Telefon 0721-945598
Lingonstigen 40, 546 33 KARLSBORG

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 Skara scoutkår om vad som händer
där och om scoutstugan Gröneskog. Nästa gång är det Skövde
scoutkårs tur att skriva några rader. Bifoga gärna en bild till
om ni har det! (Helst som separat jpeg-fil)
Välkommen att skicka in!
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Blat nr

Kår

Manusstopp

Blat 4
Blat 5
Blat 6

Skövde 15 augusti
Tidaholm 15 september
Töreboda 15 november

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
23
Maj
7-8
8
16
18

Blat 1 kommer ut
Leda Väst, Flämslätt* flyttat till okt
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 flyttat till 8 juni

September
2-3
Ledarhajk*
5
Blat 4 kommer ut
13
Ds-möte (tisdag)
15
Manusstopp Blat 5 *
17-18
Chipong *
Hindrikshajk*
21
Scouternas dag
Oktober
1-2
1
9
9
14-16
22-23

Leda väst, Flämslätt*
Blat 5 kommer ut
Ds-möte
Distriktsstämma*
Distriktsforum*
Jota-Joti
Stängningshelgen Viken

November
11-12
Hjorthajk *
15
Manusstopp Blat 6
30
Ds-möte
December
1
Blat 6 kommer ut

Juni-Juli-Augusti
1/6
Blat 3 kommer ut
8/6
Ds-möte
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
Foto: A: Svanung, Källby scoutkår

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/

