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Verksamhetsberättelse för Berga Scoutkår 2019 
 

Här redovisas den verksamhet som Berga scoutkår har haft under 2019.  

Vid utgången av 2019 har föreningen 89 medlemmar under 26 år och 48 medlemmar 

över 26 år summerat till 137 medlemmar. Verksamheten har bedrivits i 

åldersgrupperna: 

 Spårare 8-9 år, två grupper totalt ca 27 scouter  

 Upptäckare 10-11 år, två grupper totalt ca 37 scouter  

 Äventyrare 12-15 år söndagar ca 15 scouter 

 Utmanare 15-18 år söndagar ca 10 scouter 

Några kårgemensamma aktiviteter har genomförts bl.a.  

❖ S:t Georgdagen firades i april med lekar och draktårtefika.  

❖ Kårläger med Olympiadtema  

❖ Julfika med stort deltagande antal både scouter och ”anhöriga” 

❖ Granförsäljning helgen före jul, scouter, ledare genomförde försäljning och 

bjöd på hemtransport. 

Ledare 

Scoutkåren har ca 22 st scoutledare som ställt upp som ledare i de olika 

avdelningarna och mött våra scouter. 

Ledarträff  

Ledare från alla grupper samt funktionärer har planerat och mötts under två tillfällen 

en vår- och en höstträff. Vårträffen gick under temat laga mat vid elden och var 

mycket uppskattad, höstens tema var reflektion och planering framåt. Ledare som 

deltog i World Scout Jamboree delade med sig hur det ledarskapet var på lägret 

samt att hela ledargruppen la planer för gemensamma aktiviteter 2020. 

Ledarträffarna har planerats och genomförts av ledarna Mats och Tette. 

Ledarutbildning 

15 ledare har under 2019 genomfört eller uppdaterat sin utbildning i Scouternas - 

Trygga möten och 2 scouter har under hösten deltagit i utbildningen ”Patrull” för 

Äventyrarscouter. Tre ledare avslutade sin Treklöver Gilwell utbildning. 

  

Kårläger – Olympia 19 

Kristi Himmelsfärdshelgen genomförde Landeryds scoutkår och Berga scoutkår ett 

gemensamt kårläger i Mela scoutgård strax utanför Åby. En grupp ledare blandat från 

de två kårerna arrangerade lägret tillsammans och det var ett upplevelserikt, lyckat 

och trevligt läger. Temat valdes till Olympiad och allt som hör därtill upplevdes, från 

Berga scoutkår deltog 63 medlemmar varav XX ledare. Landeryd deltog med 91 

medlemmar.  
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Internationell utblick 

Scoutkåren hade under 2019 en rejäl internationell utblick med deltagande på ett 

danskt läger SCC2019 och på World Scout Jamboree som 2019 hölls i West Virginia 

i Nordamerika. Totalt var 21 av Bergascouterna utomlands och samtidigt 8 ledare. 

 

Spårare  

Första-års-spårarna består av 13 scouter och har haft 13 ordinarie möten. Gruppens 

ledare har bestått av tre ledare plus en vuxen deltidshjälpledare. Vi har även haft tre 

ungdomshjälpledare. Vi har haft som mål att lära känna varandra och pröva på 

scouting. Ett av målen har även varit att ta tändamärket. Vi har uppnått tändamärket 

genom att bl.a. elda och laga mat på stormkök och över öppen eld. Vi har även 

jobbat med knopar för att ta första repmärket under vårterminen. Vi har tränat på att 

vara schyssta kompisar och deltagit i ”Hoppkul” på Astrid Lindgrens värld. Inför 

adventsfikat med alla scouter så sysslade vi med hantverk innan vi avslutade med 

julgransförsäljning. Scouterna har vid förfrågan sagt att de upplevt en händelserik 

och rolig scouttermin. 

Spårarna som går andra året har varit 15 scouter i gruppen och har haft 13 ordinarie 

möten. Fyra stycken ledare, alla föräldrar till barn i gruppen, har planerat och 

genomfört scoutmötena. Barnen har fortsatt att utveckla kunskaper som ingår i 

scouting, såsom eldning, knopar och att hitta rätt med kartan. Vi har lagat mat både 

med hjälp av stormkök men även över öppen eld. Scouterna har blivit riktigt duktiga 

på att surra trefötter och detta och deras ivrigt övande på knopar gjorde att de 

fick Första repmärket att sätta på sin scoutskjorta. Även andraårsspårarna deltog i 

“Hoppkul”.  Vi var även på en uppskattad Wild scouts-hajk i september. Terminen 

avslutades med adventsfika där scouterna fick sitt märke och julgransförsäljning som 

gick mycket bra. Det roligaste under terminen har enligt scouterna varit att elda, vara 

på hajk och laga mat. 

 

Upptäckare 

Torsdagspptäckarna har under hösten varit 17 stycken. I början av terminen gick vi 

på hajk till Vidingsjöskogen och sov i vindskydd för första gången. Under hösten har 

vi som vanligt eldat mycket och även orienterat en del. Höstens hantverk var 

hajkbrickor. 11 upptäckare hann också med att delta i Getingen där det letades guld i 

Björsäterskogen. Vi gjorde ett simhallsbesök och 9 upptäckare tog simbeviset. Vi 

avslutade terminen med julmyshajk tillsammans med onsdagsgruppen. Vi har under 

hösten haft 15 träffar och ofta god uppslutning med ca 15 upptäckare närvarande. 

Höstens aktiviteter genererade Finna-märket och Elda-märket. 

Onsdagsgruppen som till hösten blev just upptäckare hade en hajk i Grönsveden där 

de som ville fick sova ute i vindskyddet, vi eldade också mycket samt lagade mat 

utomhus. Vi åkte på Getingen och grävde guld och juveler kring Björsäters kåta. 

Under våra möten hade vi först sjukvård och gjorde det som krävs för Plåstramärket. 

Sedan hade vi fullt fokus på Knivbeviset med fin och högtidlig examen. 
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Äventyrarna 
 
Ett 15-tal äventyrarscouter har träffats på söndagskvällar. Vissa program har vi haft 
tillsammans med utmanarna som vanligtvis träffas samtidigt. Vårterminen började 
med att tälja isskulpturer. Vatten var sedan ett återkommande tema, för att kunna 
avsluta terminen med utdelning av vattenmärket. Dessutom har vi till exempel eldat 
och haft poängjakt på stan. Flera scouter deltog i tävlingen Tunnelbanejakten i 
Stockholm, där en av patrullerna tog hem en förstaplacering. Två bergapatruller var 
också med i distriktets arrangemang BP Nighthike. I härligt majväder vandrade vi från 
Vidingsjö motionscentrum till Landeryds scoutstuga Hagen. 
 
I somras hade vi några scouter och ledare på världsscoutläger i USA. Ett tiotal 
scouter och några ledare åkte på ett danskt läger. 
 
Under hösten har äventyrarna haft flera fixarmöten med täljning, målning och 
påstillverkning men vi har också haft dessertmästare i skogen och 100 meter eld. De 
flesta äventyrarna var med när vi fick lära oss HLR, och träna hjärtkompressioner och 
inblåsningar på docka. Två patruller deltog på Hjorthornsjakten, en distriktstävling för 
äventyrarscouter och tog hem vandringspriset. Efter Hjorthornsjakten hade vi 
övernattning i vindskydd. Scoutåret avslutades med traditionsenlig Julhulk. Scouterna 
åkte tåget till Mjölby där vi hade julbak och julmys i Mjölby scoutkårs stuga. 
 
Utmanarna 
 
Under vårterminen hade gruppen 13 söndagsträffar för sina nio utmanarscouter. 

En stor del av terminens verksamhet kretsade kring insamling av pengar till 

sommarens USA-äventyr. Bl.a. planerade och genomförde kåren årets upplaga av 

Filbyterrundan i början av april under ledning av utmanargruppen.  

I mars genomfördes en stughajk i kolmårdsskogarna och i april deltog gruppen i 

”Tunnelbanejakten”. 

Under sommaren deltog 11 Bergautmanare i världsscoutjamboreen i USA. 

Under höstterminen hade gruppen 12 aktiva utmanare och det genomfördes 14 

söndagsträffar. Under hösten planerades och genomfördes en informationskväll om 

sommarens deltagande i WSJ i USA. Återkommande stod bakning och matlagning 

på programmet under hösten. Därutöver deltog gruppen på ”Härliga Hajken i Stora 

Staden” – en tävling för utmanare, rover och ledare i Stockholm. Terminen 

avslutades med julhulk med fäktning i Linköping, julbord och övernattning i Mjölby 

och avslutande kårgemensamt adventsfika i Ånestadsskolan. 

Ledare under våren var Magnus Sundqvist, Mats Svensson och Magnus Hultegård. 

Under hösten var Malin Torgestad, Magnus Sundqvist och Magnus Hultegård ledare 

för utmanarna. 

Funktionärer 

Under året har ett flertal funktionärer stöttat scoutkåren, bl.a. genom husvärdskap, 

granförsäljning dessa uppdrag är oerhört viktiga för både ekonomi och trivsel.  

Städning av scoutgården har genomförts av scoutföräldrar månadsvis uppdelat på de 

olika avdelningarna. 
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Scoutgården 

En skötsel-helg genomfördes under våren med stöd av föräldrar och scouter. 

Scoutgården har hyrts ut under måndag och tisdagkvällar till körverksamhet med 

Skaparverkstadens Klipp & Kör.  

Utmanarrådet, Andra scoutkårer, Jönköpings simsällskap och avdelningar inför World 

Scout Jamboree har hyrt scoutgården för övernattningar och träffar. 

Utrustningen i Åsmedstadsförrådet har under 2019 försäkrats som ett tillägg till 

fastighetsförsäkringen. 

 

Styrelsen 

Scoutkårens styrelse träffades för möte nio gånger under året. 
Styrelsen utgjordes av: 
 
Magnus Sundqvist ordförande 
Bo Davidsson vice ordförande 
Ida Cardelli ledamot 
Sune Nilsen ledamot 
Mats Nilsson ledamot 
Hanna Edqvist kassör (utanför styrelsen) 
 
 


