
Verksamhetsberättelse Berga Scoutkår 2020 

Här redovisas den verksamhet som Berga scoutkår har haft under 2020. 

Vid utgången av 2020 har föreningen 99 medlemmar under 26 år och 52 

medlemmar över 26 år summerat till 151 medlemmar. Verksamheten har bedrivits i 

åldersgrupperna: 

      Spårare   8-9 år  två grupper 17+15   totalt 32 scouter 

      Upptäckare   10-11 år en grupp    totalt 26 scouter  

      Äventyrare   12-15 år  två grupper 17+11  totalt 28 scouter 

      Utmanare   15-18 år  en grupp    totalt 12 scouter 

Pandemiåret 2020  

2020 startade som ett vanligt år, men ganska snart stod livet om ända. Pandemin 

var över oss, Scouterna ställde inte in - Scouterna ställde om. Programmet behövde 

snabbt ställas om och all verksamhet har till största delen skett utomhus. Samtliga 

scoutgrupper har på ett enastående sätt bibehållit verksamheten, övernattningar har 

ersatts av dagsaktiviteter. Det har varit av vikt för våra ungdomar att få möjligheten 

att hålla kontakten med sina kamrater och köra “scouting” som vanligt trots 

Pandemin. Under sommaren när smittan gick ner kraftigt kunde en grupp med 9 st 

Äventyrare och Utmanare, samt 4 ledare genomföra en fjällvandring - Fjäll 20. En 

stugtur på ca 7 mil i Jämtland från Vålådalen till Ljungdalen.  

I tillägg till ungdomsverksamheten har volontärarbete med matinköp för 70 plussare 

genomförts. I samarbete med lokala ICA Skillingen genomförde ca 10 ledare 

utkörning till mellan 5-10 äldre vid ca 10 tillfällen under våren 2020. 

De kårgemensamma aktiviteter som genomfördes var: 

-  S:t Georgdagen firades i april med patrullvandring, visirtillverkning och S:t 

Georg teater. Allt på avstånd i Vidingsjöskogen. 

-  Granförsäljning genomfördes helgerna före jul, scouter, ledare och föräldrar 

genomförde försäljning och bjöd på hemtransport.  

 

 

 



Ledare 

Scoutkåren har ca 21 scoutledare som ställt upp som ledare i de olika avdelningarna 

och mött våra scouter. 

Ledarträff, upptakt 

Ledare från alla grupper samt funktionärer har planerat och mötts under 4 tillfällen, 

en vår- och en höstträff samt två upptakter vår och höst. I huvudsak gick träffarna i 

planeringens tecken men även samsnack om program och programstegring. 

Träffarna var uppskattade inte bara som träff utan till stor del av den fina förplägnad 

som Mats och Tette bjöd på. Ledargruppen lade planer för gemensamma aktiviteter 

2021. Ledarträffarna har planerats och genomförts av ledarna Mats och Tette. 

Ledarutbildning 

Samtliga ledare har under året varit “certifierade” med utbildningen “Trygga Möten” 

och 6 ledare dessutom deltagit i ledarutbildningar. 

Kårläger – Troll 20 

Till Kristi Himmelsfärdshelgen planerades Troll 20 tillsammans med Landeryds 

scoutkår. En grupp ledare blandat från de två kårerna planerade lägret tillsammans. 

Hela planen fick i samband med Pandemin läggas undan och sparades till 2021.  

Fjäll 20 

Sista veckan på sommarlovet genomförde 5 Utmanarscouter, 4 Äventyrarscouter 

och 4 ledare en fjällvandring i Jämtland. Med natttåg till Undersåker och buss till 

Vålådalens fjällstation där vandringen startade för 5 dagar på fjället. Turen gick 

mellan stugor vilket gjorde packningen något lättare. Stensdalen, Gåsen och Helags 

passerades. En extra natt i Helags gjorde det möjligt för en topptur på Sveriges 

högsta fjäll söder om polcirkeln - Helags. Egentorkad, köpt torkad och gemensamt 

torkad mat utgjorde grunden till vår proviant - utvärderingen var enkel: egentorkad 

mat är godast! Hemresa med buss från Ljungdalen - Östersund och tåg över natten 

hem till Linköping på morgonen. En god tur! 

Internationell utblick 

Deltagande i Jamboree on The Internet samlade Äventyrare och Utmanare till en 

internationell utblick och många kontakter skapades runt om i världen. Ca 20 scouter 

deltog i vårt lokala event som gick tredje helgen i oktober.  

 

 

 



Spårare 

– Berguvar 

Höstterminen 2020 har vi genomfört aktiviteter för att ta märkena matettan och 

brinna. Vi har tränat på att förbereda och tända eld och laga mat på stormkök. Vi har 

också haft aktiviteter på märket naturligt då vi har tränat på våra vanligaste trädslag, 

pysslat och lagat te på naturmaterial och letat svamp i Vidingsjö. I september gjorde 

vi en helgdagsaktivitet med paddling i strålande sol och med bad. I oktober åkte vi 

iväg till rymden med Hoppkul. Utöver detta har barnet fått önska inför ett eget möte, 

vi har tränat på lägerbålsrop och sånger, gått ljusspår tränat knopar och makramé. 

Vid terminens slut gjöt vi egna ljus och sålde granar vid Skillingen. 

 

- Bergfinkar 

En ny kull scouter, födda 2011-2012, startades upp under bubbliga former 

höstterminen 2020. Tillsammans med Berguvarna paddlade vi kanot och deltog i 

Hoppkul. Matpåsar har tillverkats, men mestadels har vi varit utomhus och eldat, 

använt stormkök och lärt oss om naturen. Scouterna har även lärt sig hur bra man 

syns med reflexer. Ett riktigt lägerbål med ljusspår fick de testa på och sedan 

tillverkades även egna ljus. Vid terminsavslutningen hade vi organisationstävling 

som avslutades i en stor ljuscirkel. Scouterna invigdes och fick sina efterlängtade 

halsdukar och märken (naturligt, matettan och tända). Även vi sålde granar vid 

Skillingen. 

Upptäckare  

Upptäckarna har sedan höstterminen varit en stor grupp med totalt 26 barn och 6 

ledare. Höstterminen 2020 startades med paddling vid Prästgårdskajen i Sturefors. 

Därefter har aktiviteterna givetvis gått i utomhusets tecken. Vi anlitade en proffsig 

svampexpert från Linköpings svampklubb och fick lära oss allt om soppar och 

skivlingar. En bit in i september organiserade vi en vindskyddsövernattning i 

Vidingsjötrakten som var mycket uppskattad. Sedan, efter noga överväganden, åkte 

ca 15 barn med ledare och föräldrar på hajk till Grönsveden, Vikingstads scoutkårs 

stuga. Där var vi ute hela dagen och surrade A-broar och trefötter, lagade 

hajkbomber och lekte ända fram till kvällningen. Väl inne i stugan sov vi utspridda på 

den stora övervåningen. Andra aktiviteter som har utförts är att vi har tagit 

knivbeviset och dassmärket samt tillverkat fina hajkbrickor. På avslutningen delades 

märken ut under högtidliga former på Berga kulle. Några nya scouter fick sin 

halsduk. Vi har träffats vid ca 15 tillfällen under hösten.  

Ledare för upptäckarna har varit: Maria Svenningsson, Anders Olsson, Svitlana 

Larsson, Daniel Haavisto Åkerblom, Lena Tasse och Boel Reinicke. 

 



Äventyrarna 

Äventyrare Torsdag 

Torsdagsäventyrarna avslutade sin upptäckartid med att paddla i Stångån och äta 

glass på slusscafeet. Till hösten blev gruppen äventyrare och valde att fortsätta på 

torsdagarna. I början av höstterminen hade vi vindskyddshajk i Vidingsjöskogen och 

under terminen har vi bl.a. kämpat med yxa och såg, lagat mat på olika vis, surrat 

och knopat och förberett oss inför kommande storläger. Två patruller deltog i 

tävlingen Hjorthornsjakten och kämpade väl! Under året har scouterna tagit 

Stormköksbeviset, Yx- och sågbeviset och Dassmärket. Torsdagsäventyrarna har 

under tagit emot två nya scouter och en ny ledare.   

Äventyrare Söndag - Bergsgetterna 

Bergsgetternas vårtermin innehöll mycket klassisk scouting. Vi eldade flera gånger, 

gjorde knopar, täljde och löste chiffer. Vi deltog i Thinking day med program som 

används av scouter i hela världen och fick oss att tänka till kring mångfald och 

inkludering. I härligt vårväder gjorde vi en vandring från Hovetorp och hem till 

Vidingsjö. Terminen avslutades med en paddeltur på Stångån, genom stan från 

Tannefors till mynningen i Roxen. 

Några av Bergsgetterna deltog i Fjäll 2020. 

Under hösten startade Bergsgetterna med att ta bevismärken, det helt nylanserade 

stormköksmärket och några som behövde komplettera med knivbevis och yx- och 

sågbevis. Vi gjorde en hösthajk till scoutkårens vindskydd vid sjön Drögen, 

kombinerat med grottklättring i Trollegater som ligger strax intill. En patrull deltog på 

Hjorthornsjakten som är en tävling för distriktets Äventyrare. Gänget tog hem en 

tredjeplats. Hösten präglades såklart av extra mycket uteaktiviteter. Vi tog 

stormköksmatlagningen till nya nivåer med churros och ostfondue. 

Utmanarna - Bergakungarna 

Under vårterminen hade gruppen elva utmanarscouter som hade 18 söndagsträffar. 

Terminens innehåll byggde på olika teman inom Agenda 2030. Bl.a. påbörjades en 

vegetarisk hajkkokbok, en solugn byggdes och en lördag ägnades åt att hjälpa till i 

stadsmissionens second-handbutik. Gruppen monterade även visir till 

äldreomsorgen och förberedde sommarens fjällvandring genom att torka mat. 

Utmanarrummet fixades också till under våren. 

I februari var gruppen ute i Långbogenreviret och fick pröva att leta vargspår med en 

kunnig guide. Till följd av Corona omvandlades vårhajken till en vårvandring på ett 

soligt Omberg och kårlägret blev istället en tredagars paddling nedströms Stångån till 

Storebro. Utmanarna höll tillsammans med äventyrarna i kårens S:t Georgsfirande. 



Under hösten träffades gruppen 13 söndagar. 

Gruppen fortsatte att laga mat till den kommande kokboken.  

I september genomfördes en inlineshajk till Sturefors inom ramen för det 

danskinspirerade projektet “mikroäventyr” 

Med skarpare Coronarestriktioner och en varm höst passade vi på att mörkerpaddla 

genom centrala Linköping i november. 

Ledare för utmanarna var Magnus Sundqvist, Malin Torgestad och Magnus 

Hultegård. 

Funktionärer 

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

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

Städning av scoutgården har genomförts av scoutföräldrar månadsvis uppdelat på 

de olika avdelningarna. 

Scoutgården 

En rejäl underhållsinsats genomfördes en helg under våren med stöd av föräldrar 

och scouter. Ett nytt skärmtak monterades samtidigt som fasaden på förrådshuset 

målades. Nya belysningsarmaturer köptes in. Scoutgården har inte kunnat hyras ut 

med anledning av Pandemin, körens som tidigare hyrt har inte kunnat hyra och 

tillfälliga uthyrningar har inte heller efterfrågats med anledning av Pandemin. 

Bidrag  

Med anledning av Pandemin har bidrag sökts från Linköpings Kommun som välvilligt 

ställt upp med bidrag för att minska problematiken kring att lokalen inte kunnat hyras 

ut. Stöd för allmänna samlingslokaler har också sökts och erhållits via 

Staten/Boverket.  

Fjäll 21- fjällvandringen i Jämtland erhöll ett utvecklingsbidrag från Kultur och fritid 

Linköpings Kommun som medförde att avgiften kunde hållas ner för deltagande 

Scouter.  

Styrelsen 

Scoutkårens styrelse träffades för möte 7 gånger under året. 

Styrelsen utgjordes av: 

  



Magnus Sundqvist ordförande 

Bo Davidsson vice ordförande 

Malin Torgerstad ledamot 

Ida Cardelli ledamot 

Sune Nilsen ledamot 

Mats Nilsson ledamot 

Ulrika Kihlberg ledamot 

Andreas Svenningsson kassör (utanför styrelsen) 

 


