
Ve
rks

am
he

tsb
erä

tte
lse

 20
15

Trelleborgs scoutkår
Gemenskap och friluftsliv
sedan 1911
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g Ännu ett år har gått och mängder av upplevelser har ombildats 
till minnen som vi har lagt i tryggt förvar i våra ryggsäckar. Vi har 
skrattat, gråtit, svettats, sprungit, vandrat, paddlat, byggt, tältat, 
simmat, badat, frusit, blivit blöta, torkat, umgåtts, väntat och rest. Vi 
har framförallt gjort det tillsammans med våra kamrater. Vi har visat 
upp oss i Trelleborg, Skåne och Sverige men vi har också varit i 
länder som Japan och Slovenien. 
Det har på många sätt varit ett händelserikt år. Vi har synts ett 
flertal gånger i Trelleborgs Allehanda i olika sammanhang och vi 
har varit en aktiv del i Trelleborgs kommuns aktiviteter. Trelleborgs 
scoutkår är ett naturligt inslag i stadens liv.

Året har präglats av den oron som finns i vår omgivning med om-
kring 60 miljoner människor på flykt undan krig, förföljelse och 
missförhållanden. Något som inte minst har märkts i Trelleborg un-
der 2015 då flyktingmottagandet nådde oanade mängder. I en tid 
av oro valde Trelleborgs scoutkår att delta i Fredsljusets spridning i 
Sverige för att bringa en strimma hopp, ljus och värme. Budskapet 
om fred och medmänsklighet var ett budskap vi gärna tog med oss 
under året.
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Kårordförande   Dan Paxer
Vice Kårordförande  Johan Havenberg
Kassör    Anette Evans
Sekreterare   Johanna Thysell
Ledamot    Andreas Lewin
Ledamot    Håkan Greko
Ledamot    Veronica Ljung
Ledamot    Camilla Greko
Ledamot    Albin Linge
Ledamot    Marie Andersson
Suppleant    Anders Hellman
Suppleant    Gustav Fredlund 

Styrelsen tillträdde i samband med kårstämma den 18 mars 2015 
och det har ägt rum 13 styrelsemöten under året, varav en stämma

Revisorer 

Revisor    Bo-Anders Larsson
Revisorssuppleant   Tobias Larsson 

Medlemsantal och fördelning på respektive avdelning under året
Vi var  171 st medlemmar 1 januari och 172 medlemmar 31 de-
cember, dvs en ökning med  1 st medlem under året. Kåren har 
också haft ett antal stödmedlemmar.
 



Gnagarna
Bäverscoutavdelningen Gnagarna har under 2015 haft 17 avdel-
ningsmöten på olika platser i Trelleborg med omnejd. Mötena har 
som standard varit 2-3 timmars utemöten. Var har vi varit och vad 
har vi gjort på Gnagarna? Allt från naturspaning, vikingatema, 
orientering till hinderbana, fånga småkryp och elda har vi hunnit 
med.

Året har också innehållit två övernattningar i Grönby. På vårens 
övernattning följde vi Hedenhös fotspår genom Europa från Sten-
åldern till Bronsåldern och under höstens övernattning var vi snälla 
troll som hjälpte alla djuren i skogen.

Under våren var vi runt 25 bäverscouter och på hösten 21. 
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Bäverscouterna 
(6-8 år)

Våren: Joachim 
Sjölander, Ro-
se-Marie Hansson, 
Anders Hellman 
och Helen Rosvall 
ledare på avdel-
ningen. Albin Linge 
var assistent.

Hösten: Joachim 
Sjölander, Jenny 
Vettlevik, Anders 
Hellman, Marcus 
Lindvall och Helen 
Rosvall ledare på 
avdelningen.

Ledare



Insekterna
Insekterna har haft sina avdelningsmöten på lördagar mellan 10 
och 13 på platser runt om i kommunen (tex Albäck, Dalabadet, 
Österjärs förskola, Stavstensudde, Gabelljung) och ibland lite läng-
re bort (Eksholmssjön, Torup, och Arriesjön).  Under 2015 har vi 
haft ca 18 st avdelningsmöten. Programmet har haft ett varierande 
innehåll med allt från att hitta vilse, sjukvård, söljtillverkning, kno-
par, eldning, lykta, Trangia, matlagning, knivvett, allemansrätten 
till sillrökning, flottrace, och scoutsången. Vårterminen avslutades 
med att scouterna utmanade föräldrarna i flera av dessa scoutak-
tiviteter. Höstterminen avslutades med julavslutning på Humle-
gränden med pepparkaksbak och märkesutdelning. Scouterna har 
under höstterminen arbetat med märkena Tända och Matettan 

Förutom avdelningsmöten har vi på insekterna haft två Grönbyö-
vernattningar och en tältövernattning samt deltagit i kårens som-
marläger på Sjöröd. På vårens övernattning begav vi oss på en 
Jorden-runt-resa (tillsammans med Slemmisarna) med all-inclusive 
och besök i många länder. Höstens övernattning i Grönby gick i 
Pettson-och-Findus-tema. Under tältövernattningen övade vi inför 
sommarlägret. Till sommarlägret hade vi sedan ett härligt gäng 
med oss, där några fick ta emot minilägerhästen.
Vid årets början var vi 22 scouter indelade i tre patruller, Nyckelpi-
gan, Skalbaggen och Myran. 

Efter sommaren lämnade vi vidare 8 scouter till Upptäckarna sam-
tidigt som vi fick en ordentlig förstärkning från Gnagarna och ett 
antal helt nya scouter. Under hösten var vi då 39 scouter indelade i 
4 patruller, Nyckelpigan, Skalbaggen, Fjärilen och Myran.

Spårarscouterna 
(8-10 år)

Slemmisarna
Slemmisarna var aktiva under vårterminen. Efter sommaren note-
rade vi att underlaget för att ha en avdelning på måndagar var så 
litet att det inte var genomförbart. Istället blev det lördagsgruppen 
som fångade upp scouterna vilket också märks på storleken i den 
gruppen.

Under vårens möten testade scouterna på olika scoutaktiviteter 
som elda, surra och tälja. Man provade på att lösa schiffer och 
pysslade med olika hantverksmetoder där man skapade. Vårtermi-
nens övernattning genomfördes tillsammans med Insekterna.

Ledare
Våren: 
Torbjörn Jönsson, 
Annika Sjölander, 
Peter Rasmussen 
och Pernilla Ras-
mussen

Hösten: Annika Sjö-
lander, Peter Ras-
mussen, Dan Pax-
er, Annica Hansson, 
Olof Linge och 
Johan Havenberg 
varit ledare. Albin 
Linge, Veronica 
Ljung och Gustav 
Fredlund har varit 
assistenter

Våren: 
Dan Paxer, Olof 
Linge, Sara Anders-
son, Marcus Lenan-
der

Ledare



Rovfåglarna 
Rovfåglarna har haft 18 möten under året. Eftersom vi är en ute-
avdelning är vi nästan alltid utomhus och vi träffas på olika ställen i 
och utanför kommunen. 
Under året har vi gjort allt från samarbetsövningar till att elda och 
lära oss hur man hanterar kniv, yxa och såg. Scouterna har lärt sig 
enklare surrningar och blivit säkrare på knopar som kan vara nytti-
ga att använda när vi slår upp vindskydd och hissar flagga. Vi har 
jobbat med patrullen och samarbetet i den. 
Förutom avdelningsmöten har vi haft 2 övernattningshelger i Grön-
by, paddelhajk på våren och vandringshajk på hösten samt varit på 
sommarläger tillsammans med resten av kåren. 
Under våren tog scouterna simbevis för att kunna ta oss ut på 
vårens paddelhajk. Vi tränade paddelteknik på bryggan vid Skåre 
skansar och gick igenom paddelvett. Paddelhajken gjorde vi till-
sammans med Rovdjuren på Fjällfotasjön. Det var verkligen en 
utmaning för oss alla då det blåste en del när vi kom ut på öppen 
sjö. Maten till hajken hade scouterna planerat själva vilket ingår i 
intressemärket Mattvåan som scouterna ville ta. Detta jobbade vi 
med under terminen genom att laga mat både inne och ute och 
märket delades välförtjänt ut på årets sommarläger.
När höstterminen började tog vi emot 12 stycken nya scouter, både 
helt nya och scouter som tidigare gått på Insekterna och Slemmi-
sarna. 
Under de första mötena tränade vi bl.a. på att sätta upp vindskydd 
och andra förberedelser inför hajken som vi var på i början av ok-
tober. De flesta scouterna hade inte varit på hajk innan och varken 
burit sin packning själva eller sovit i vindskydd. Denna hajk blev en 
utmaning som de utförde jättebra. 
Vårt avslutningsmöte hade vi i Albäck där vi bl.a. grillade peppar-
kakspinnbröd. 

Upptäckarscouterna 
(10-12 år)

 Rovdjuren
Rovdjuren hade ganska stabilt 12 till 15 barn under hela året. Un-
der terminerna utfördes olika typer av samarbetsövningar, utma-
ningar och upptäckter som ledde till att barnen bland annat klarade 
simbeviset, knivbeviset, yxa- & sågbeviset. Dessutom genomför-
des vandringshajker, paddlingshajk, föräldrahajk med scouterna 
och deras föräldrar samt Grönbyövernattningar. 
Vissa Grönbyövernattningar och hajker har genomförts tillsam-

Våren: Annika 
Hellman, Marie 
Andersson, Rickard 
Lindbro och Vende-
la Lindberg 

Hösten: 
Marie Andersson, 
Annika Hellman, 
Torbjörn Jönsson, 
och Pernilla Ras-
mussen 

Ledare

Patrick Hansen, 
Arne Christiansson, 
Anders Christians-
son, Tim Larsson, 
Elin Hag, Karolina 

Ledare



mans med systeravdelningen Rovfåglarna. På vissa av utflykterna 
har vi haft diverse olika teman, bland annat detektivtema. 
Årets sommarläger, Äventyret, var på Sjöröd i Skåne. Där åkte ett 
antal av avdelningens scouter med och fick utöva de kunskaper de 
fått under året. För att scouterna skulle vara väl förberedda inför 
lägret övades bland annat tältresning och eldning, surrning och 
hygien, huggning och simning. 
Vi har övat på knivens delar och på att hantera kniven rätt. Vi har 
också övat på karta och kompass, att använda trangiakök, lärt oss 
livrädda, trampa vatten, klädsim samt badvett. Dessutom har vi 
gjort sölja och hajkbricka, övat på tre sorters chiffer och lärt oss 3 
knopar utantill. Vi har lärt oss hur man packar rätt och vad man ska 
och inte ska ha med sig. Haft många olika samarbetsövningar och 
bakat kakor till både sommaravslutning och julavslutningen. 

Äventyrarscouterna 
(12-15 år)

Våren: Johanna 
Thysell, Fredrik 
Lewin, Niklas Eu-
ström, Filip Minton, 
Patrik Hellstrand, 
Anna Euström

Hösten: Johanna 
Thysell, Fredrik 
Lewin, Tobias Lars-
son, Karolina Nils-
son, Anders Nilsson

Ledare
 

Skogsfåglarna
Under året har avdelningen glädjande nog fortsatt att vara en stor 
avdelning som bestått av drygt 20 stycken glada och engagera-
de äventyrarscouter. Under vårterminen genomfördes ett mycket 
spännande projekt då avdelningen bestämde sig för att satsa på 
att genomföra ett program som heter ”Free being me”, ett koncept 
som man tagit fram inom WAGGS, och som genomförts i flera 
andra länder, men aldrig förut i Sverige. Programmet går ut på 
att genom olika övningar, aktiviteter och diskussioner i olika steg 
stärka ungdomarnas självkänsla och göra dem medvetna om bl.a. 
samhällets skönhetsideal. Programmet tog flera av terminens mö-
ten och var ett annorlunda inslag som uppskattades av både scout-
er och ledare, och gav upphov till många intressanta diskussioner. 
Vi passade även på att genomföra Scouternas program ”Värsta 
fördomen” som består av två tillfällen med diskussioner och öv-
ningar på temat fördomar, vilket vi tyckte låg väl i linje med det 
övriga programmet. Scouterna har under året självklart även övat 
på klassiska scoutkunskaper som surrning, eldning, sjukvård och 
scouternas historia, samt deltagit i de aktiviteter som varit gemen-
samma för hela kåren.
Under både hösten och våren var vi på Grönbyövernattningar och 
hajker vilket nog är det som uppskattas mest av scouterna. Hös-
tens hajk genomfördes tillsammans med Svedala scoutkårs även-
tyrarscouter.



Gnuttarna
Under vårterminen var vi iväg på en hel del studiebesök, bl.a. på 
SVT i Malmö och på Nils Holgersson-gymnasiet i Skurups årliga 
kosläpp. Vi anordnade en egen mattävling under två möten som vi 
kallade ”Halv sju hos Håkan och Millis” där vi lagade mat i två lag 
och sedan betygsatte kreativiteten, smaken och samarbetet. Även 
detta år höll vi i Bullfesten och temat den här gången var Sitting 
Bull och Lucky Luke. Under Bullfesten försiggick en massa aktivite-
ter på temat, t.ex. lassokastning, bågskytte och luftgevärsskytte. 

Under årets sommarläger på Sjöröd bodde vi i en egen utmanarby 
där temat var romartiden. Veckan efter lägret deltog två utmanars-
couter i en sexdagarshajk med Månstorps scoutkår.
Efter sommaren fick vi förstärkning i utmanarlaget av fem f.d. 
äventyrarscouter, en utmanarscout från en annan kår och tre nya 
ledare. Aktiviteter under hösten som vi särskilt minns är bl.a. vårt 
besök på badhuset i Ystad, eldning i havet utanför Dalabadet och 
bakning utan recept. Under året hade vi även några möten vigda åt 
temat ”filmskapande” där vi lärde oss om teorin bakom filmtillverk-
ning, skrev manus och spelade in en film med zombietema.

Utmanarscouterna 
(15-18 år)

Våren: Håkan 
Greko, Millis Greko, 
Jenny Borggren

Hösten: Håkan 
Greko, Millis Greko, 
Jenny Borggren, 
Henrik Johansson, 
Liza Larsson, Nik-
las Euström

Ledare

För kårens räkning arrangerade vi S:t 
Georg, se vidare under den rubriken. Vi 
höll också i ett F.I.K.A. då vi med hjälp 
av en kursledare lät ledare, utmanare 
och funktionärer i kåren gå Trygga Mö-
ten-kursen. Arrangemang av och med 
andra utmanarscouter som vi deltog 
i var nattvolley, Reggfest, Filmmara, 
American Christmas samt Ting med 
temat fest.



Under året har det genomförts massor av aktiviteter där hela Trel-
leborgs 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 ar-
betsutskott för att ta hand om och sköta kårens fastigheter, kanot-
er, hemsida etc. Förutom de aktiviteter som specifikt presenteras 
nedan kan även nämnas försäljning av majblommor.
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Grönby
Vår stuga i Grönby har under året fått ett antal uppdateringar. Det 
har bl.a. handlat om det yttre med underhåll av tomten och målning 
av huset. Men vi har även under året i enlighet med en motion in-
lämnad till kårstämman förra året försett fastigheten med Internet. 
Uthyrningen har varit förhållandevis god under året vilket är en för-
utsättning för att vi skall få ekonomi i huset. Grönby används även 
flitigt av våra avdelningar och är en tillgång till vår verksamhet.

F.I.K.A.
Under året har vi haft våra utmanar/ledar-träffar som vi kallar för 
F.I.K.A. Där har vi kunnat träffas och påbörjat diskussioner om 
visioner och utmaningar som vi ställs inför i vårt dagliga arbete. En 
av träffarna vigdes till Trygga möten och ledde till 24 ledare med en 
fräsch och uppdaterad utbildning i sin ryggsäck.

St Georg
Årets firande av skyddshelgonet för hela världens scouter, S:t Ge-
org, anordnade utmanarna för kårens medlemmar på Georgs och 
Görans namnsdag den 23:e april. Arrangemanget tog plats i Albäck 
och bestod av en brännbollsmatch och en annorlunda tipsrunda. 
Naturligtvis lyssnade vi även på historien om S:t Georg och draken 
samt njöt av nygrillad korv. Traditionsenligt utsåg vi ”Årets S:t Ge-
org”, en person som gjort något fint för någon annan utan att tänka 
på sig själv, och under 2015 var det upptäckarledaren och styrelse-
ledamoten Marie Andersson som fick utmärkelsen

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



Webbgruppen
Webgruppen har under 2015 ansvarat för driften av Trelleborgs 
scoutkårs olika webplattformar: hemsidan, Facebook, Instagram 
och mail.
Webgruppen har formellt bestått av Marie Andersson och Johan 
Havenberg, men andra har hjälpt till med olika saker.

Hemsidan som numera drivs av Scouterna via deras Wordpress-
lösning för kårer har underhållits och förnyats under det gångna 
året. Nya delar har sett dagens ljus, som möjligheten att beställa 
scoutdräkt eller att bläddra i den nya märkesboken. Kalendern, Ny-
heter och Förstasidan har uppdaterats när det funnits information 
som behövts spridas.
En annan nyhet är att man på hemsidan nu också visar de 7 se-
naste bilderna från kårens Instagramflöde.
Besöksfrekvensen (antalet sessioner) har ökat från ca 780 under 
2014 till ca 7460 under 2015 (se mer i diagrammet)

Kårens flöde på Facebook har varit jämnt och fyllt med bilder och 
nyttig information för såväl kårens medlemmar och deras föräldrar 
som allmänheten. Antalet personer som gillar sidan har ökat med 
58st (~22%) vilket gör att vi når ut till så många som 2700 personer 
med våra inlägg. Trelleborgs scoutkårs Facebook sida har nämnts 
såväl på distrikt nivå som nationell nivå.

Bilder på verksamheten har löpande publicerats på kårens 
Instagram. Kårens Instagram har en koppling till Facebooksidan så 
att man kan välja att publicera på båda plattformarna samtidigt.

Trelleborgs scoutkårs mailkonton hostas hos ONE. Under året har 
maillistor uppdaterats och underhållits för att spegla de verkliga 
förhållandena på avdelningar och i kåren.

Hemsidan: Marie 
Andersson och Jo-
han Havenberg

Facebook: Dan 
Paxer, Camilla Ros-
berg Greko, Marie 
Andersson och 
Johan Havenberg

Instagram: Dan 
Paxer och Johan 
Havenberg

Mail: Johan Haven-
berg

	Facebookstatistik 2015



Utbildning
 
Från och med 2015 ligger ansvaret för scoututbildningarna på 
Scouternas folkhögskola och dess representanter i de olika regi-
onala utbildningsgrupperna. Under 2015 har vi lämnat det utbild-
ningsramverk som togs fram under 2009 och gått över till det nya 
utbildningssystemet som förklaras genom begreppet ”Ledarskap-
sön”. 
Kurser som Bas och Scout försvinner och nya kurser som Leda 
Scouting och Leda Avdelning ersätter dessa.

På sommarlägret gick 
utmanarscouterna 
Veronica Ljung, Elin 
Olden och 
Gustav Fredlund 
Leda Scouting. 

Under hösten gick 
Helen Rosvall och 
Jenny Vettlevik Leda 
scouting Kväll. 

24 st av kårens ledare 
gick kursen 
Trygga möten.

Sommarläger
Årets sommarläger Äventyret -15 gick av 
stapeln den 17-24/7. Under lägerveckan 
var vi som mest ca 65st scouter och ledare 
på plats. Veckan bjöd på en massa spän-
nande aktiviteter. De aktiviteter som var 
populärast var klättervägg, backklättring, 
paddling m.m. En del av scouterna fick 
även möjligheten att ta ett livräddamärke 
där de fick lära sig sjö & bad vett samt hur 
man livrädda i vatten. Under veckan hade 
vi solsken alla dagar utom en. Alla delta-
garna fick varsin lägertröja vilket många 
av scouterna uppskattade och var mycket 
stolta över. Under veckan lagade vi mat 
över öppen eld, sov i tält och byggde vårt 
eget kök och matplats med hjälp av slanor 
och sisal. 

World Scout Jamboree i Japan
För fyra år sedan arrangerades World Scout Jamboree i Sverige och 2015 var det Japans 
tur. Intresset i den svenska scoutrörelsen var enormt och vi kunde skicka den största 
svenska kontingenten någonsin, bestående av ca 1900 personer. Från Trelleborgs scout-
kår deltog 11 personer, varav 4 var avdelningsledare, 2 IST (International Service Team) 
och resten äventyrar- eller utmanarscouter som är själva målgruppen för Jamboreen. För 
de deltagande scouterna och avdelningsledarna började äventyret med ca två veckors 
rundresa i Japan där vi fick både storstadsupplevelser, upplevelse av landsbygd och natur 
samt kulturella platser. Därefter var det dags för själva Jamboreen som hade temat ”A 
spirit of unity” och programpunkter som bl a ”Peace”, ”Culture”, ”Community” och ”Nature”. 
Efter sammanlagt ca 4 veckor återvände deltagarna till Sverige med oförglömliga minnen 
efter att ha varit med om något av det största och häftigaste man kan vara med om inom 
scouting.

Vi i lägergruppen vill passa på att tacka alla scouter och ledare för en bra vecka tillsam-
mans med en massa ny inspiration och gemenskap. 



Julmarknad 
Årets julmarknad hölls återigen på ”vår” 
traditionella plats utanför rådhuset. Det 
serverades korv och glögg på löpande 
band, såldes lotter och snurrades på chok-
ladhjul. Vi var många scouter och föräldrar 
som i olika pass under dagen såg till att ge 
Trelleborgarna en välkommen julupplevelse 
på skyltsöndagen. Det märktes tydligt att 
Trelleborgs scoutkårs närvaro på skyltsön-
dagen förväntas och uppskattas.

Sex förtjänstmärken 
delades ut under 
kvällen. Till Niklas 
Euström för han varit 
aktiv scoutledare i 
10 år och till 
Fredrik Guldstrand, 
Johanna Thysell, 
Camilla Rosberg 
Greko, Sofie Larsson 
för de har varit aktiva 
scoutledare i 15 år 
och till 
Martin Ohlsson för 
25 år som aktiv 
scoutledare.

Följande blev 
ledarinvigda i 
Trelleborgs scoutkår 
den 5 november 2015
Helen Rosvall
Anders Christiansson
Elin Hag
Marcus Lindvall

Kårens årsdag
Den 5 november firade vi i Albäck kårens 104:e scoutår. Vädret var 
bra. När vi kom fram på parkeringen möttes vi av en eldkorg kring 
vilken scouter, föräldrar och syskon samlades. Föräldrar och sys-
kon gick i förväg längs ett ljusspår till lägerbålsplatsen. Scouterna 
ställde sedan upp sig två och två efter fanbärarna och följde ljus-
spåret till lägerbålsplatsen.
Vi började med vårt Umparop. Sen invigde Kårordförande Dan 
Paxer nya scouter som börjat i kåren under året. Från avdelningar-
na blev under kvällen ca 35 st invigda i scoutkåren.

Därefter var det dags att inviga nya scoutledare och Pälle Öster-
berg höll i den programpunkten. Det var 4st förväntansfulla scout-
ledare som blev invigda. De är nu redo för att göra scouter redo för 
livet. 

Kvällen avslutades med ett kort ljusspår till den fasta grillen i Al-
bäck där Arne Christiansson, Anders Christiansson och Tim Lars-
son bjöd på grillad korv och varm choklad. Vi var ca 130 scouter, 
föräldrar och syskon som firade denna dag. En mycket lyckad och 
uppskattad kväll var över.



Byte av Logotyp 2015
Under 2015 arbetade delar av styrelsen med att ta fram en ny, mo-
dernare, logotyp och grafisk profil för Trelleborgs scoutkår.
Skälen till detta var många, bl.a. att öka kopplingen till Scouterna 
och Trelleborg som ort, att få en ny modern framtoning som ger 
bra genomslag i media, att ersätta de gamla förbundsmärkena för 
scout resp. ledare vid invigning i kåren.

Den 5 November lanserades så den nya logotypen och det nya 
kårmärket delades ut till samtliga scouter och ledare (som deltog 
på firandet av kårens årsdag). Texten nedan är från den nyhet som 
lades upp på hemsidan.

”Världen rör sig framåt och vi med den. Trelleborgs scoutkår är en 
kår som blickar framåt, med ett stadigt avstamp i det förflutna.
Trelleborgs scoutkårs logotyp har tjänat kåren troget under många 
år. Redan i början på 80-talet användes den som tryck på tröjor 
med mera. Logotypen moderniserades och fick färg under senare 
delen 00-talet.
Under tiden skaffade sig Svenska Scoutrådet en ny scoutsymbol 
som sedermera kom att bli den nya riksorganisationen Scouternas 
logotyp.
Trelleborgs scoutkår förnyar och passar på att lyfta fram ett av Trel-
leborgs mest kända landmärken, Axel Ebbes – Sjöormen.
Den nya logotypen känns tilltalande och modern, samtidigt som 
den har en tydlig koppling till både Scouterna och Trelleborg.”

	Logotyp och märke för scouter 	Märke för ledare 



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 be-
driva vår verksamhet.

Vi vill också tacka alla de företag, stiftelser, fonder och organisatio-
ner som genom sina bidrag och sponsringar har gjort vår verksam-
het möjlig. 
Utan alla medverkande som ger och gör efter förmåga hade vi inte 
varit där vi är idag.
Stort TACK!

Trelleborg den 20 mars 2016

Kårstyrelsen genom
Dan Paxer
Kårordförande
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Under 2015 var det ett stort fokus på oroligheterna i vår omvärld. 
Det märktes tydligt under hösten med en ökad flyktingströmm till 
Sverige. I sådana stunder är det viktigt att vi tydligt visar upp vad 
scouterna står för och vad vi vill jobba för. Mot bakgrund av detta 
valde vi att vara med i spridandet av fredsljuset från Betlehem. 
Fredsljuset är en låga tagen från den evigt brinnande elden i Bet-
lehem och transporteras runt världen i jultid av bl.a. scouterna. I 
år såg vi till att föra hoppets låga till Trelleborg och Sveriges sydli-
gaste punkt Smygehehamn. Vilket var första gången någonsin. Vi 
var ett stort gäng scouter som tog en måndagkväll och mötte upp 
lågan när den anlände till Sverige med båten i Helsingborg. Däref-
ter var vi två grupper som hjälptes åt att hålla lågan brinnande fram 
till vår ledaravslutning. När vi hade lågan hos oss tände vi lyktan 
till årets lykttändare i Trelleborg med lågan och tillsammans med 
Lions var vi med i S:t Nicolaikyrkan och tände luciakronan. 


