
 

Detta mail går till medlemmar i Södra Skåne Scoutdistrikt som önskar nyhetsbrev. Ansvariga utgivare är 
Styrelsen för Södra Skånes scoutdistrikt: styrelsen@sodraskane.se                                              

 

D-posten står för Distriktspost och är Södra Skånes scoutdistrikts 
nyhetsbrev.  
På Distriktsstämman 2019 bestämdes att våra nyhetsbrev skulle skickas ut en gång per månad. Vi har i 

det arbetet också ett nytt upplägg som vi hoppas kommer passa er. Innehållet kommer utöver 

arrangemangs-, läger- och utbildningsinbjudningar också innehålla tips, nedslag i någon scoutkår som 

får berätta om sin verksamhet och en lite mer personligare bild av distriktets styrelse. 
 

 

 

 

 

Hej alla scouter och nyfikna på vårt nya nyhetsbrev! 

Camilla Nilsson heter jag och bor i lilla Löderup som ligger i 

Ystads kommun. Jag har fått äran att vara först ut med att berätta 

lite om mig och mitt engagemang inom Scouterna 

Jag har kommit en bit i livet, är gift med Rickard, har fyra egna 

barn och två bonusbarn och även förärats av att fått ett barnbarn 

som nu är ett år. 

 

Jag började med scouting när jag var 8 år och detta var ett av mina 

intressen som jag höll på med upp till jag var för ”gammal” för att 

vara scout och skulle behöva bli ledare. Just då så fanns det 

överskott på just ledare i kåren och det gjorde att jag slutade.  (Idag 

är det istället flera som saknar just vuxenengagemang)  Jag blev 

åter engagerar när mina barn blev stora nog att vara med. 

Nu är jag kårordförande i Löderups scoutkår sedan 2011 och trivs 

mycket bra med det, ett av många viktiga uppdrag som finns inom 

scoutrörelsen och med dagens oroligheter i landet och världen så är 

det än viktigare att våra föreningar förblir starka och håller ihop för 

att kunna förändra världen och göra våra ungdomar starka och redo 

för nya utmaningar och livet. En mycket viktig roll som 

scoutrörelsen står för. 

 

Sedan 2017 så valde jag att även utöka mitt engagemang med att 

tacka ja till att sitta med Södra Skånes distriktsstyrelse ett uppdrag 

som jag gav mig in i med stor nyfikenhet men även med irritation 

över att man kan driva demokratifrågor på ett sätt att många 

upplever det som tråkigt och oviktigt.I snart ett år har jag haft 

funktionen kårstöd i distriktsstyrelsen, ett uppdrag som jag gör 

tillsammans med de anställda konsulenterna. Uppdraget är väldigt 

betydelsefullt för att stötta kårer i utveckling men även de som av 

olika anledningar har det kämpigt. 

 

Jag ser att scoutrörelsen idag och i framtiden är en mycket viktig 

organisation för alla barn och ungdomar och inte minst för de som 

inte passar in fullt överallt. Här kan de växa, känna trygghet och 

utvecklas till bra självständiga individer med kunskapen om hur 

man kan påverka samhället genom demokrati, empati och 

gemenskap. 

Tveka inte att hör av er som kår om ni känner för att träffa mig och 

prata kårutveckling. 
/Camilla 

camilla.nilsson@sodraskane.se 
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KATALOGEN - 2020, 
Årets julklapp? 
Sitter du ibland på hajken och 

undrar när nästa häftiga 

arrangemang inträffar? Retar du 

dig när internetet segar på kåren 

och du inte kan få fram 

informationen som du letar efter? 

Är du ”lost i internet-djungeln” 

eller har drunknat för länge sedan i din översvämmade 

mailkorg?  
Då kommer snart räddningen till dig.  

Distriktsstyrelsen håller på att samla ihop allt – arrangemang och 

utbildningar – ja, allt roligt som händer i ”scoutsödraskåne” till 

en fysisk katalog som kort och gott kallas typ ”Katalogen” och 

går i tryck nu under december 

Katalogen,typ, hoppas vi att du tar med dig i din scoutväska, så 

att du alltid kan titta vad som är på gång i vårt distrikt.  

 

 

 

 

NYFIKEN PÅ 
"Scouterna Lödde har blivit 
tuffare!  
För ca 10 år sedan var vi en kår 

på randen att läggas ner med 20 

medlemmar. Idag har vi ca 110 

aktiva medlemmar och vi blir 

fler och fler hela tiden. 

Tidigare har vi varit enormt 

tacksamma för alla nya barn och unga som börjat hos oss 

och aldrig ställt krav på föräldrarna. Men vi har tuffat till 

oss och inför varje hösttermin arrangerar vi nu ett 

obligatoriskt föräldramöte där vi informerar om kåren 

och hur kul vi har tillsammans.  

Men även vad som krävs för att dra runt en scoutkår.  

 

Vi låter föräldrar fylla i en blankett där de specificerar 

vad de skulle kunna tänka sig att hjälpa till med i vår 

scoutkår. Det kan vara allt från att bli ledare, putsa 

fönster, laga mat på kårhelg till att sitta i styrelsen. Vi 

har genom att tuffa till oss och vågat ställa krav fått 

många fler engagerade vuxna runt och i 

kårverksamheten. Utan att överdriva så har vi fått ca 10 

nya aktiva ledare under de senaste två åren – vår 

ledstjärna i allt är att det ska vara roligt att vara med i 

scouterna för både barn, unga och vuxna!  

Och vi har verkligen jätteroligt tillsammans! 

 

Scouterna Lödde skickar vidare denna tråd till 

Furulunds Scoutkår och vill veta vad ni har på G."  
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Vårläger 2020 
Så här i novembermörkret känns våren väldigt långt borta, men det är ändå dags att börja 

fundera på om kåren ska åka på Vårläger till Kristi himmelfärdshelgen den 21-24/5.  

Som vanligt kommer det i Skåne hållas två vårläger: Hörrs Nygård och Sonnarp.  

 
Hand i Hand 2020 
Hand i Hand i är ett läger för personer med funktionshinder och scouter. 

Lägret arrangeras som ett scoutläger, där man tar hänsyn till de olika individernas behov. En trygg 

atomsfär skapas för deltagarna med fasta rutiner för både mat, program och aktiviteter. 

Lägret förläggs inomhus på Södra Skånes scoutdistrikts lägergård Gamlegård i Torna Hällestad. 

På lägret tycker vi kamratskap är viktigt och alla deltagare delas in i patruller under lägret, på så sätt lär 

man känna varandra väldigt bra och har alltid nära till en kompis. 

Mer info finns här 
 

15-22 juli Diamantjakten 2020 - årets kårlägervecka på Sjöröd 
Sommaren 2020 fylls Sjöröds lägerområde av diamantjagande scouter! Är ni några av dem? 

En gigantisk diamant hittades i samband med det senaste byggprojektet och en del av dess flisor finns 

nu utspridda på området och sprider farlig strålning. Våra LÄPO-vakter behöver hjälp att hitta så 

flisorna så de kan återföras till den stora diamanten, och vakta den stora diamanten så den inte blir 

stulen. Ni har fram till sommaren på er att öva på hemliga skrift, koder, smygteknik och annat viktigt, så 

ni är riktigt redo för sommaren viktiga uppdrag… 

Läs mer om lägret här! 

VI SES PÅ SJÖRÖD I SOMMAR! 
 

 

 

  

Öppet hus 11 december 
Scouternas södra kansli 11 dec kl 17-21.00 

Pepparkakasdoft, ”Pimp your scouthouse”, glöggprovning, godis, julmust 

och massor med julmusik, men också en möjlighet för dig att klä dig i din 

allra juligaste tröja, kostym, klänning, Rudolfdräkt, tomtemask eller 

pepparkaksdräkt!  

Under kvällen korar vi årets juligaste scout i Skåne dessutom aktion, 

frågesport, massor av information om vad som är på gång i Skåne, 

utbildningar och nationella arrangemang 
 

 

Musikhjälpen 2019 
Årets budskap är ”sex är inget vapen” och självklart är scouterna med 

och stöttar Musikhjälpen även i år. Musikhjälpen går av stapeln i  

Västerås 9-15 december och det händer massor scoutiga saker under den 

tiden. Men redan nu kan du och din kår engagera dig och samla in pengar 

till årets Musikhjälpen. Visst ska vi försöka slå förra årets rekord? Kårer i 

hela Sverige kan genomföra insamlingar lokalt för att stötta 

Musikhjälpen. Skaffa en egen bössa som räknas in i Scouternas så här! 
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Rover-Kickoff 26 januari 
Är du mellan 18-25 år? Undrar du vad det finns för aktiviteter för 

roverscouter i Skåne? Eller vill du hitta ett roverlag att umgås med?  

 

Den 26/1 kommer vi i luft att hålla i en rover kick-off. Där kommer du få 

veta mer om vad som kommer hända i rovervärlden 2020. Du kommer få 

chansen att träffa nya som gamla vänner. Kom själv eller ta med hela ditt 

rovergäng.  

Det kommer bjudas på enklare form av fika och massor utan info om 

roverlivet! 
 

 

Guldgrävarhajk 12-13 september 2020 

En hajk för Äventyrarsscouter i Skåne som genomförs runt naturområdet Skäralid. 

Kostnad är 900 kr per patrull samt 50 kr per deltagare 

Anmälan är bindande och kåren kommer att faktureras patrullkostnaden efter anmälan är 

stängd. Deltagaravgiften faktureras i efterhand. 

Vid avanmälning tidigare än 1 augusti så återbetalas hela anmälningsavgiften på 900 kr.  

En patrull består av max 8 scouter och 2 ledare (totalt 10 personer) 

I priset ingår alla programaktiviteter, men INTE transport till och från hajkområdet samt 

maten. 

Patrullanmälan görs på så fort som möjligt på: 

arrangemang@sodraskane.se 

Ange kår, kontaktperson, antal patruller samt uppskattat deltagarantal i varje patrull 

Vi har ett begränsat antal platser så först till kvarn gäller vid anmälan. 

Kölista upprättas vid behov 
 

  

 

 

25-26/1 Leda Scouting - Gamlegård 
Leda scouting är den kurs som inleder resan på Ledarskapsön och ger grundläggande kunskap i att 

skapa scouting utifrån Scouternas program samt förståelse för vad ledarskap i Scouterna innebär. Leda 

scouting har med andra ord stort fokus på att skapa verksamhet som ger dig: 
Du kan hitta all information på hemsidan>> 
 
Ditt personliga ledarskap 
Ditt personliga ledarskap är kursen för dig som är intresserad av personlig utveckling i förhållande till 

ditt scoutledarskap. 

Denna kurs bygger till största delen på egen reflektion, vilket innebär att du behöver vara beredd på att 

arbeta med dig själv och även dela med dig av dina tankar. 

Ledarskap är ett livslångt lärande och målet med kursen är att du ska få med dig en verktygslåda för att 

kunna fortsätta utvecklas som ledare inom scouterna. 
Du kan hitta all information på hemsidan>>  
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