Verksamhetsberättelse 2014

TRELLEBORGS SCOUTKÅR
Gemenskap och friluftsliv
sedan 1911

Inledning

Återigen har Trelleborgs scoutkår gått igenom ett spännande och händelserikt år. Vi har synts i kommunen på olika evenemang och i mängder av
arrangemang inom Scouterna. Vi har synts i media genom såväl vår egna
Facebook som t.ex. Trelleborgs Allehanda. Vi har också uppmärksammats
inom Scouterna lokalt såväl som centralt.
Vi är en stor och växande kår. Med det följer mycket jobb och stort ansvar.
Till vår hjälp har vi inte bara alla våra scoutmedlemmar och våra scoutledare som varje dag gör så mycket för oss alla. Vi har också stor hjälp av
frivilliga runt om oss. Föräldrar och bekanta som stöttar och lyfter oss
fram.
Vår kår är som en stor lägereld. Vi måste tillsammans mata den med
bränsle så den inte falnar och vi måste ge den tillfälle att andas syre så den
inte kvävs. Men gör vi det så som vi har gjort så blir den också en källa till
värme och avkoppling. En källa att hämta inspiration och glädje ur. Det
kan vi göra tillsammans som vi har gjort och som vi kommer att göra.

Året som gått har gett oss många minnen att samla i våra ryggsäckar.
Denna verksamhetsberättelse kan bara ge bilden av en del av dessa. Den
kan aldrig ge full rättvisa åt varje enskild scouts upplevelser under året.
Den kan aldrig ge full rättvisa åt vad varje enskild scout har lyckats att nå
upp till i sin personliga utveckling. Men förhoppningsvis kan den ge en
bild av den mångfald av verksamhet som vi bedriver och vetskapen att det
finns så mycket mer.
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Medlemsantal under året
Vi var 149 st medlemmar den1 januari och 171 medlemmar den 31
december, dvs. en ökning med 22 st medlemmar under året (ca 13 %).
Kåren har också haft ett antal stödmedlemmar.

Avdelningarna

Bäverscouterna
(6-8 år)
Gnagarna
Bäverscoutavdelningen Gnagarna har under 2014 haft 17 avdelningsmöten på olika platser i Trelleborg med omnejd. Mötena har som standard
varit 2-3 timmars utemöten.
Under årets möten har vi bland annat orienterat, byggt farkoster, byggt
sandslott, håvat fiskar, insekter och grodor, spanat på svalor, samarbetat,
lekt, eldat och tittat på allt annat man kan hitta i naturen.
Året har också innehållit två övernattningar i Grönby. På vårens övernattning ”hittade vi vilse” i skogen och under höstens övernattning var vi
detektiver och slipade våra sinnen och vår förmåga att lösa klurigheter.
Nu kör vi tvåårig Bäverscouting vilket innebär att både barn i förskola
och första klass nu ingår i gruppen. Under våren var vi runt 19 barn och
under hösten 17.

Ledare

Våren: Joachim Sjölander, Annica Hansson,
Boel Ericsson, Malin Lindestam och
Peter Rasmussen varit ledare.
Anders Nilsson och Olof Linge var även under
hösten assistenter på avdelningen.
Hösten: Joachim Sjölander, Rose-Marie
Hansson, Anders Hellman, Helen Rosvall och
Hanna Olsson ledare på avdelningen.
Albin Linge var assistent.

Spårarscouterna
(8-10 år)
Slemmisarna

Ledare

I avdelningen Slemmisarna har vi framförallt haft roligt på våra möten.
Vi har varierat våra aktiviteter med allt från hantverk till friluftsliv. Bland
slemmisarna har vi länge haft många tjejer i gruppen vilket är jätteroligt.
Vi har varit i Grönby både under våren och hösten, under hösten var vi
där tillsammans med spåraravdelningen Insekterna.

Våren:
Annika Hellman,
Vendela Lindberg,
Johan Havenberg,
Dan Paxer

Sommarens läger blev välbesökt av våra Slemmisar, en del av dom på sitt
första långa läger iväg från sina föräldrar. Det blev uppskattat och vi tar
med oss många roliga nya minnen i vår ryggsäck genom livet.

Hösten: Dan Paxer,
Olof Linge, Marcus
Lenander, Ingemar
Thörn

Vårt mål med Slemmisarna under terminerna har framförallt varit att ha
roligt varvat med bra kunskaper för livet i allmänhet och scouting i synnerhet t.ex. att lära sig hantera en kniv eller såg. Att lära sig att göra upp
eld på ett säkert och bra sätt. Att lära sig samarbeta och ta till vara hela
gruppens kompetenser och färdigheter. Vi har jobbat med alla delar men
på ett lekfullt sätt.
Hösten startade med i stort sett nytt ledarteam efter sommarens omändringar i grupper och bland ledare. Det har fungerat bra och vi har utvecklat nya samarbeten med den andra spårargruppen i Trelleborgs scoutkår.
Vi ser fram mot ett fortsatt gott samarbete med dom.

Ledare

Insekterna

Våren:
Marie Andersson,
Torbjörn Jönsson,
Rickard Lindbro,
Annika Sjölander och
Pernilla Rasmussen
varit ledare.

Insekterna har under 2014
hållit 20 st. avdelningsmöten
på olika platser runt om i
kommunen. Programmet har
haft ett varierande innehåll
med allt från att röka sill till
flottrace på Dalköpingeån.

Hösten: Pernilla och
Peter Rasmussen,
Annika Sjölander och
Torbjörn Jönsson
varit ledare.

Förutom avdelningsmöten har
Insekterna genomfört 2 st. Grönbyövenattningar, samt deltagit i kårens
sommarläger, samt en tältövernattning

Upptäckarscouterna
(10-12 år)
Rovfåglarna

Ledare

Hösten 2014 ändrade upptäckaravdelningen Rovfåglarna sin mötesdag
till varannan lördag. Man gjorde en omfördelning av ledarna i kåren och
avdelningen fick ett nytt ledarteam.

Våren: Liza Larsson,
Jenny Borggren,
Henrik Johansson

Avdelningen består nu av en patrull, Falken, och en ledarpatrull, Gladan.
Under höstterminen har vi haft möten på olika platser runt om i Trelleborg. Vi har också haft samarbete med upptäckaravdelningen Rovdjuren som vi varit på hajk och
övernattning i Grönby tillsammans med.
Scouterna har under terminen bl.a. tagit knivbevis,
tränat knopar och tagit första knopmärket.

Hösten:
Annika Hellman,
Marie Andersson,
Vendela Lindberg,
Johan Havenberg,
Richard Lindbro

Avdelningen har också jobbat med att stärka den
nybildade patrullen.

Ledare

Rovdjuren

Patrick Hansen,
Arne Christiansson,
Tim Larsson, Fredrik
Guldstrand,
Karolina Nilsson,
Therese Fridh

Rovdjuren började året med runt 12 barn och avslutade det med 22. Under terminerna utfördes olika
typer av samarbetsövningar, utmaningar och upptäckter som ledde till att barnen bland annat klarade
simbeviset, knivbeviset, yxasågbeviset, vandringshajker, paddlingshajk och Grönbyövernattningar.
Vissa Grönbyövernattningar och hajker har genomförts tillsammans med systeravdelningen Rovfåglarna. På vissa av utflykterna har vi haft diverese olika teman.
Årets sommarläger, Wild & Crazy, var utanför Jönköping i Småland.
Dit åkte ett antal av avdelningens scouter med och det verkade på deras
berättelser som om lägret varit en väldigt bra vecka. För att scouterna
skulle vara väl förberedda inför lägret övades bland annat tältresning och
eldning, surrning och hygien.
Vi har övat på knivens delar och på att hantera en kniv rätt. Vi har även
övat på karta och kompass, att använda trangiakök, tre sorters chiffer och
på hur man packar rätt samt vad man ska ha med sig. Vi har även gjort
matsakspåse och hajkbricka, många olika samarbetsövningar och bakat
kakor till julavslutningen.

Äventyrarscouterna
(12-15 år)
Skogsfåglarna

Ledare

Under året har avdelningen glädjande nog vuxit en hel del och bestått
av ca 22 st glada och engagerade äventyrarscouter. Scouterna har under
året övat på klassiska scoutkunskaper som surrning, eldning, sjukvård
och scouternas historia. Vi har också arbetat med de äventyrsmärken som
ingår i scoutprogrammet för åldersgruppen. Patrullerna fick välja var sitt
äventyr att arbeta med vilket resulterade i att en patrull planerade och
genomförde en paddelhajk för hela avdelningen, en patrull planerade och
genomförde en hajk för enbart den egna patrullen och två inbjudna ledare,
och den sista patrullen valde att planera och hålla i ett avdelningsmöte för
en grupp spårarscouter. Detta gjorde att det blev en del hajker utöver de
sedvanliga hajkerna och Grönbyutfärderna vilket uppskattades av både
scouter och ledare. För att vara väl förberedda inför sommarlägret avslutades vårterminen med att vi vid två tillfällen höll våra möten i Grönby
där vi första gången byggde upp en lägermatplats med bord, kök, spisar
etc. och den andra gången lagade mat och åt på den uppbyggda lägerplatsen.

Johanna Thysell,
Fredrik Lewin,
Filip Minthon,
Niklas Euström,
Patrik Hellstrand,
Anna Euström

Under höstterminen arbetade vi vidare med nya äventyr och fortsatte att
öva på våra scout- och hajkkunskaper. Det hanns även med en utflykt till
Måkläppen för att spana på sälar, hajk samt deltagande i JOTI (Jamboree
on the internet) tillsammans med Månstorps scoutkår. Året avslutades
med Grönbyövernattning under Luciahelgen där scouterna fick hjälpas åt
att laga ett riktigt julbord med allt som hör till, spela julklappsspel etc.

Utmanarscouterna
(15-18 år)
Gnuttarna

Ledare

Under vårterminen höll vi i Bullfesten med temat ”Bulle i ugnen” då vi
hade en 6-kamp och en tårttävling med kreativa bidrag. Vi passade också
på att bland annat fira en ovanlig högtid, ha fototävling och baka gott.
Terminen avslutades med sandslottstävling och havsbad från Dalabadets
brygga. Som vanligt deltog vi även på arrangemangen Nattvolley, Reggfest och på sommarlägret (i år arrangerat i Småland). Strax innan sommarlägret tog vi emot ett utmanarlag från Holland som var på tredjeårsresa i
Skåne. Med holländarna grillade vi, spelade kubb och besökte Smygehuk.
Vi tog också med dem på en tur i Malmö med bl.a. lunch i Västra Hamnen och museibesök på schemat.

Våren:
Camilla Greko,
Håkan Greko,
Jonathan Andersen,
Andreas Lewin

På höstterminen var det fyra nya utmanare och en ledare som kom upp
och sex utmanare som lämnade. Vi genomförde som vanligt vår traditionsenliga Grönbyhelg där vi på fredagen hade invigningsceremoni för
de nya scouterna. På lördagen och söndagen genomförde vi en riktig utmaning då var och en av oss var helt ensam i skogen i 24h med både matlagning, övernattning och annat som normalt ryms på en hajk. Ett annat
projekt under hösten var tillverkningen av ett eget brädspel, Gnuttespelet.
Även på hösten deltog vi i arrangemang anordnade av andra, t.ex. det
årliga tinget som i år hade temat pirater. Under höstterminen ökade vi
ytterligare i antal med 2 nya utmanarscouter.

Hösten:
Camilla Greko,
Håkan Greko,
Jenny Borggren,
Andreas Lewin

Övrig verksamhet

Under året har det genomförts massor av aktiviteter där hela Trelleborgs
scoutkår eller delar av kårens medlemmar deltagit i olika konstellationer.
Medlemmarna har bl.a. åkt på olika läger (även utanför kårens regi),
deltagit i utbildningar och inte minst bedrivit arbete i olika arbetsutskott
för att ta hand om och sköta kårens fastigheter, kanoter, hemsida etc.
Förutom de aktiviteter som specifikt presenteras nedan kan även nämnas
försäljning av majblommor.

Grönby
Grönbygruppen har under verksamhetsåret 2014 skött underhåll och uthyrning av vår stuga i norra Grönby.
Vi har under året bytt ytterdörrar samt fönster i brasrummet. Målning och
lagning av fasader samt diverse andra reparationer har också gjorts.
Vi har nu övergått till kommunalt avlopp i Grönby och har då installerat
en pumpbrunn nedgrävd vid Grönby-Hageskylten.
Vi har haft arbetsdagar i Grönby där vi utfört diverse städning och trädgårdsarbete.
Uthyrning av Grönby har varit i nivå med tidigare år.

Midsommardans
i Östervångsparken
Som traditionen bjuder firade vi midsommar i Östervångsparken även i år.
Det såldes i vanlig ordning heliumballonger, glass, dricka och lotter samt
dansades kring midsommarstången.

Webbgruppen
Under verksamhetsåret har webbgruppen handhaft driften av Trelleborgs
scoutkårs webbplats hos One.se, Content Management System (CMS)
samt e-postlistor och Facebook-sida.
Webbgruppen har under verksamhetsåret fortsatt förbättra webbplatsen
och skött kårens Facebook-sida. Facebooksidan är kopplad till webbplatsen med hjälp av en publiceringsmodul som lägger ut alla artiklar
som publicerats på webbplatsens första sida på Facebook. Under hösten
har webbgruppen flyttat över och tagit i drift en ny webbplats, hostad av
Scouterna, i Wordpress: http://trelleborg.scout.se.

Marie Andersson.
Johan Havenberg
samt Dan Paxer som i
egenskap av
ordförande publicerat
blänkare av olika slag
på Facebook

Statistik
Här nedan kan man se en sammanställning av 2014 års besöksstatistik för
vår webbplats (http://www.trelleborgsscoutkar.se). (Detta inkluderar s.k.
botar och crawlers, som används av sökmotorer för att indexera sidor)

Samt lite statistik från Facebook

Utbildning
Under 2014 så har Scouternas Folkhögskola tagit över ansvaret från
distrikten om scoutledarutbildningarna.
Detta för att få en bättre helhet i hela
Sverige om hur våra scoutkurser ska se
ut och organiseras.
Under Demokratijamboreen lanserades
ett nytt scoututbildningssystem: Ledarskapsön. Under hösten 2015 kommer
de nya utbildningarna Leda Scouting
och Leda Avdelning att introduceras
och Bas och Scout att försvinna.

Under hösten gick
Pernilla Rasmussen
och Ingemar Thörn
Ledarutbildning Bas
Kväll. En utmaning
för scoutledare som
vill växa och utvecklas
i sitt ledarskap.
Oskar Wahldén har
gått Blå Hajk
jägarna.
Fredrik Lewin påbörjade sin Treklöver
Gilwell utbildning
hösten 2014 och går
klart den under 2015.
Treklöver Gilwell är
scoutrörelsens högre
ledarutbildning. Man
får chansen att reflektera kring sitt ledarskap och utvecklas
som ledare.

Sommarläger

För årets sommarläger åkte vi ända upp till Lekeryd i Småland. Temat var Wild and Crazy och
lägret levde upp till namnet. En dag så bytte måltiderna ordning så middagen serverades till frukost!
Lägret Wild and crazy samordnades av distrikten i den Östra Regionen.
Från Trelleborg åkte ca 90 scouter och med det
antalet så var Trelleborg överlägset den största
kåren!
Den 27/7 åkte ca 70 ledare, utmanare och äventyrare upp och den 30/7 anslöt ca 20 spårarscouter.
Trelleborg samåkte med Svedala scoutkår så tre
bussar körde därifrån den 2/8.
Varje by hette som en slags kaka och Trelleborgs
by fick namnet Tiramisu men tyvärr blev det ingen smakprovning av denna kaka.
Kårens utmanare åkte på en paddelhajk och
träffade nya scouter. Lägerkommittén vill rikta ett stort tack till samtliga ledare som hjälpt till att
genomföra årets sommarläger på ett fantastiskt sätt.

Kårens årsdag
Den 6:e november firade vi kårens 103 scoutår ute i Albäcksskogen.
Vädret var bra och temperaturen låg på ca 9 grader C. När vi kom fram på
parkeringen möttes vi vid en eldkorg och samlade upp scouter och föräldrar och syskon. Föräldrar och syskon gick i förväg längs ett ljusspår till
lägerbålsplatsen. Scouterna tågade sedan två och två efter fanbärarna och
följde ljusspåret till lägerbålsplatsen. Vi började med vårt Umparop. Sedan började Dan Paxer inviga nya scouter som börjat under året i Trelleborgs scoutkår. Från bävrar, spårare, upptäckare, äventyrare och utmanare
blev ca 40 st invigda i scoutkåren.
Sedan var det dags att inviga nya scoutledare och Pälle Österberg höll i
den invigningen. Det var 8 st förväntansfulla scoutledare som blev invigda. De är nu redo att göra
scouter redo för livet. Tre
förtjänstmärken delades
ut under kvällen.
Kvällen avslutades med
ett kort ljusspår till den
fasta grillen i Albäcksskogen där Arne Christensson, Håkan Greko
och Tim Larsson serverad
grillad korv och varm
choklad. Vi var ca 170
scouter, föräldrar och
syskon som firade denna
högtid, en mycket lyckad
och uppskattad kväll.

Ledarinvigda:
Pernilla Rasmussen
Oskar Wahldén
Marcus Lenander
Anders Nilsson
Olof Linge
Rose-Marie Hansson
Therese Edvardsson
Nyberg
Ingemar Thörn
Förtjänstmärken:
Fredrik Lewin för han
varit aktiv
scoutledare i 10 år.
Patrik Hellstrand
och Andreas Wahldén
för 25 år som aktiva
scoutledare.

Julmarknad
Den första advent var det dags för vår traditionsenliga julmarknad. I år lämnade vi Rådhustorget
för att vara en del av den stora julmarknadssatsningen på Stortorget där den s.k. Isormen (en
jätteskridskobana) hade premiär.
Traditionsenligt anordnade vi åla-/fisk-, spettkaks-/kak- och matlotteri, sålde glögg och grillad
korv, erbjöd fiskedamm för barnen och snurrade
på chokladhjulet. Vi bjöd också på ett nytt inslag i
form av försäljning av egentillverkad sockervadd
med banan- eller blåbärssmak. Många scouter i
olika åldrar deltog i arrangemanget och hade en

Avslutning

Tack
Som avslutning vill vi rikta ett stort tack till alla scouter som tagit del av
vår verksamhet, till alla föräldrar som hjälpt till för att deras barn skall
kunna ta del av vår verksamhet, till alla ledare som osjälviskt och uppoffrande har ställt upp med både tid och resurs för att bedriva vår verksamhet.
Vi vill också tacka alla de företag, stiftelser, fonder och organisationer
som genom sina bidrag och sponsringar har gjort vår verksamhet möjlig.
Utan alla medverkande som ger och gör efter förmåga hade vi inte varit
där vi är idag.
Stort TACK!
Trelleborg den 18 mars 2015

Kårstyrelsen genom
Dan Paxer
Kårordförande

