
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2021 
 

 

Trevlig scouting med många upplevelser   
trots fortsatt pandemi 
Djupadals scoutkår bedriver scouting i stadsdelarna Hyllie  
och Limhamn i Malmö kommun och hade 252 medlemmar  
den 31/12 2021. Under våren fördelade sig scouterna på två 
bäveravdelningar, två spåraravdelningar, två upptäckarav- 
delningar, en äventyraravdelning, ett utmanarlag och ett  
roverlag. Inför hösten startade vi ytterligare en spåraravdel- 
ning och ett utmanarlag. Vi har 20–28 scouter på varje av- 
delning och många barn på väntelista som vi gärna vill kunna erbjuda 
plats.  
Scoutkåren har sedan den bildades 1963 satsat på traditionella scout-
färdigheter, friluftsliv och upplevelser utomhus. Vi försöker göra våra 
aktiviteter äventyrliga, spännande, lärorika och levande med hjälp av 
teman och bakgrundsberättelser. Precis som 2020 blev 2021 en 
utmaning för alla planeringsgrupper men vi fortsatte att arbeta efter 
mottot ”vi ställer inte in, vi ställer om”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vårt Naturcenter och vår scoutlokal - Elinelunds gård  
Under verksamhetsåret har alla programlådor i Naturcentret färdig-
ställts. På grund av pandemin och dess restriktioner under hela verk-
samhetsåret har vi inte heller under 2021 haft möjlighet att öppna 
Naturcentret för andra än oss själva. 
Även i år har det mesta av verksamheten varit utomhus. Vi har slut-
fört arbetet med den överbyggda entrén och i samband med att södra 
gaveln renoverades av fastighetskontoret satte vi upp en stor scout-
lilja på den södra fasaden. Efter beslut på kårstämman har vi också 
gett alla rummen namn och fina rumsskyltar har tillverkats och satts 
upp. 

Händelser under vårt annorlunda verksamhetsår 2021 
Äventyrshajken  
genomförs i september varje år och 2021 var den på temat smugglare. 
Tillsammans med Guldgrävar- och Harry Potterhajken är dessa 
äventyrshajker mycket populära och uppskattade arrangemang för 
äventyrarscouter från hela Skåne. Hajkerna är skapade av Djupadals 
Scoutkår men genomförs numera i distriktets regi. Hajkerna är alltid 
fulltecknade. Årets hajk genomfördes på Österlen med många del- 
tagande patruller.  
Vårt vindskydd –  
vid Lilla Klåveröd ligger i ett fint naturreservat intill Traneröds mosse, 
vid en vacker liten damm. Vindskyddet uppskattas av alla som besöker 
platsen, och det är många. Vindskyddet och den natursköna hajk-
platsen underhålls kontinuerligt och naturligtvis ska vi fortsätta vårda 
den här vackra platsen. 
Vårläger på Hörrs Nygård  
brukar hållas varje år under Kristi Himmelsfärdshelgen. Även  
våren 2021 ställdes det ”stora” lägret in men vi ordnade eget  
dagläger med roliga aktiviteter för de olika grenarna på skilda  

 
 
 
 



dagar. Ett uppskattat initiativ även om det blev mycket bil- 
körande för de föräldrar som hade scouter i olika åldrar.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sommarläger  
Med en väsentligt lägre smittspridning under sommaren kändes det 
säkert att åka på ett eget kårläger på Ivö i nordöstra Skåne. Det blev 
en fantastisk vecka på temat ”Jorden runt 2021” med vandring, padd-
ling, cykling, besök på bondgård, sköna bad, härligt väder, oförglöm-
liga lägerbål och mat från alla delar av världen. Vi fick också lära oss 
mycket om Ivös historia och geologi. 
Kårens engagemang i Malmö stads aktiviteter 
Varje år brukar Djupadals Scoutkår delta som medarrangör i flera av 
Malmö stads aktiviteter för medborgarna. Det mesta var inställt även 
2021 men Djupadal deltog som en av flera scoutkårer i ”Turnerande 
lägerliv” där allmänheten fick pröva på friluftsaktiviteter under enkla 
former i olika delar av Malmö. 
Årligen återkommande arrangemang  
För att i någon mån kompensera oss för det stora inkomst- 
bortfallet under 2020 fortsatte vi att under våren 2021 arran- 
gera ”Öppen eldstad” under några lovdagar. Vi tillhandahöll  
grilleldar för enskilda familjegrupper, sålde korv, bröd och  
dryck och arrangerade skattjakt för barnen, allt väldigt upp- 
skattat av besökarna. Årets kårstämma blev annorlunda på  
mer än ett sätt. För att öka engagemanget och delaktigheten  
hos de yngre scouterna hade alla avdelningar ett förberedelse- 
möte där de diskuterade bl a namnförslagen på de olika rum- 
men, vad våra pengar ska användas till och vilken typ av aktivi- 
teter de ville ha med i kårens långtidsplan. Stämman genomfördes 
sedan digitalt med rekordmånga deltagare i alla åldrar. S:t Georgs-
dagen i april firade vi tre gånger på samma dag med sedvanlig 
märkesutdelning och ett mycket uppskattat framträdande av 
Spanarna. Scouternas Dag genomfördes på ett annorlunda sätt där 
varje kår tävlade på sin egen plats utan att träffa de andra del-
tagarna. Scouternas vårloppis blev en välbesökt höstloppis.  
Äntligen ett rejält tillskott till kårens kassa! Ett nytt (men kanske 
återkommande) ruskigt arrangemang under hösten var ett  
mycket uppskattat Halloweendisco. Med låg smittspridning  
under sommaren och hösten kunde vi äntligen genomföra den 
Elefanthajk som planerats inför hösten 2020 på temat ”Tids- 
resan”. Scouterna lyckades laga tiden efter möte med såväl den 
mystiske Tidsväktaren som romare, riddare och cowboys. Kårens 
traditionella julmarknad kunde också genomföras med massor av 
aktiviteter och gav ett mycket bra ekonomiskt resultat. 
  

Bra verksamhet förutsätter gott ledarskap  
I kåren vill vi utveckla ledarskapet och entusiasmen i våra ledarteam 
med utbildning och stimulerande arrangemang. Ledarvård är mycket 
angeläget. Vi har ledarträffar minst 4 gånger/år. Två med inriktning på 
planering och kårutveckling, de andra på ledarutveckling och utbild-
ning med sociala aktiviteter. Årets första träff blev p.g.a. pandemin 
utomhus i form av en vandring (i kyla och blåst) i närområdet. Under 
ett antal stopp under vandringen diskuterades scoutlagen och 
scoutings värdegrund. Värdegrundsarbetet fortsatte sedan under en 
kvällsträff under hösten. Ledarhajken i augusti var i form av kajak-



paddling till Tjärö. Vi var ett 20-tal ledare som paddlade från Nytäppet 
på fredagskvällen och kom fram till Tjärö vid lunchtid på lördagen. Där 
planerade vi sedan verksamhetsåret. För att uppmuntra ledarna till 
ytterligare eftertanke och reflektion om sitt ledarskap har vi under 
året fortsatt med enskilda intervjuer med alla ledare.  
Utbildning ger en bra grund för ett gott ledarskap   
Vi vill utveckla ledarskapet och entusiasmen i våra ledarteam med 
ledarutbildning och vill ge våra ledare och äldre scouter en möjlighet 
att utvecklas både som individer och i sitt ledarskap.  Även detta år 
har präglats av pandemin och många utbildningar har varit inställda. 
Tre äventyrarscouter har gjort första delen av Leda patrull. Två ledare 
har genomfört Leda scouting digitalt. Alla nya ledare uppmuntras att 
göra kursen Trygga möten och övriga ledare får påminnelse av kårut-
bildningsledaren om att uppdatera kursen vart tredje år. I skrivande 
stund är det endast 5 ledare som inte har gjort eller behöver upp-
datera Trygga möten. 

 

Våra utmanarscouter bör vara kårens framtida ledare  
Under år 2021 har Djupadal haft utmanarlaget Tuffa Uffes Fanclub 
och sedan hösten 2021 finns även utmanarlaget Mina favoriter. 
Programmet har fokuserat på att hitta en struktur som gör att 
Utmanarna själva kan planera och genomföra sina möten. På det 
sättet får Utmanarna träna på ledarskap, ta ansvar och att arbeta i 
projektform, vilket förbereder dem inför att bli framtidens ledare.  
Kåren har många entusiastiska, ideellt arbetande ledare 
Precis som förra året har vi under 2021 haft glädjen att hälsa flera nya 
ledare välkomna, några har varit scouter tidigare och några är 
föräldrar som valt att engagera sig tillsammans med sina barn. 
 
Sara Alfredsson Anna Andersson Patrik Andersson 

Jenny Apell Anna Arvidsson Pia Arvidsson 

Ville Arvidsson Albert Bertilsson Therese Bjarnevik 

Oliver Boij Anders Brattwall Linda Broddene 

Adrian Bruhn Aimée Camitz Adam Cronqvist 

Håkan Dennersten Ebbe Ekengård Frida Ekengård 

Johan Ekengård Anders Ellman Bilel Ghrab 

Ali Helmy Anton Henriksson 
Strömberg 

Ingela Högborg 

Charlotte Ingemansson Anna Lagercrantz Torsten Lidén 

Anette Lilja Theo Lindquist Högborg Eva Lundberg 

Fredrik Lundgren Johan Magnusson Linus Magnusson 

Måns Magnusson Per Magnusson Moa Mannerström 

Gunvor Månsson Rolf Nielsen Ulf Nielsen 

Hugo Nilsson Lars Nordberg Ann-Christin Nordström 

Roger Persson Mattias Regnell Kajsa Rydén 

Pär Sköld Emma Sköldekrans Sophia Streiby 

Morris Strömberg Willy Strömberg Theodor Söderberg 

Bo Thyrman Gun-Britt Thyrman Christina Törnberg 

Percy Thörnberg Marie Willberger Pernilla Winberg 

Jakob Öreberg Lukas Öreberg  
 

 
 
 

 



MEDLEMMAR UNDER 2021* (jämfört med 2020) 

 

Ålder Manliga Kvinnliga Totalt 

 2021 2020 2021 2020 2021 2020 

  7–12 år 75 72 76 56 151 128 

13–19 år 33 24 14 7 47 31 

20–25 år 6 6 4 7 10 13 

Summa 7–25 år 114 102 94 70 208 172 

26- 32 30 34 28 66 58 

TOTALT 146 132 128 98 274 230 

*Siffrorna tagna från Scouternas medlemsregister och Malmö Kommuns närvarosystem ApN. 
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---------------------------------- ---------------------------------- ---------------------------------- 
Ulf Nielsen Ingela Högborg Torsten Lidén 
Kårordförande Vice kårordförande Kassör 
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Ann-Christin Nordström Pia Arvidsson Frida Ekengård 
Sekreterare Ledamot Ledamot 
 
 
 
 

  

---------------------------------- ---------------------------------- ---------------------------------- 
Linus Magnusson Jakob Öreberg Alvin Ohlsson 
Ledamot Ledamot Ledamot, utmanarrepresentant 
 


