
Se detta mejl online om det inte visas korrekt 

  

 

 

Detta mail går till medlemmar i Södra Skåne Scoutdistrikt som önskar nyhetsbrev.                                                
 

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. 

 

 

 

 

 

Presentation av Styrelsen, del 3 

Edvin Dribe heter jag och är 18-årig scout från Lund.  

Scouting har alltid varit viktigt för mig; både som källa och utlopp 

för engagemang. Sedan mitt första miniorscoutmöte i Torns 

Scoutkår för 10 år sedan har Scouterna ständigt öppnat nya dörrar 

för mig.  

Året 2015 – 2016 flyttade jag tillfälligt till USA med min familj 

och fick då ta del av scouting i ett annat land vilket fick mig och 

inse den verkliga vidden av vår rörelse. När jag kom hem igen kom 

jag hem tusen erfarenheter rikare som inspirerat mig att engagera 

mig vidare inom scouting. 

 

Efter att fått ta del av många äventyr som medlem kände jag att det 

var dags att ge tillbaka till rörelsen och började engagera mig som 

avdelningsledare. Snart därefter tog jag plats i kårstyrelsen och fick 

ta med erfarenheter från andra engagemang in till scoutkåren. 

Sedan 2018 sitter jag med i Distriktsstyrelsen för Södra Skånes 

Scoutdistrikt och ansvarar för utbildning. Distriktet för mig är ett 

forum för samarbete och samverkan som gör att vi slipper ständigt 

uppfinna hjulet på nytt i våra hemkårer. Genom gemensamma 

arrangemang, fastigheter och andra resurser når vi längre 

tillsammans än vad någon av våra kårer kunnat nå själva.  

När jag inte är på scoutlokalen eller i styrelserummet trivs jag på 

fjället; både sommar- och vintertid.  

 

Trots min ganska korta scoutbakgrund har jag fått möjlighet att 

vara med och leda utveckling både i Distriktet och hemma på 
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kåren, representera Scouterna internationellt och driva en 

spåraravdelning med fantastiska ledarkollegor. Just alla de 

möjligheter jag fått ta del av inom Scouterna är det som driver mig 

att själv kunna ge andra samma och bättre möjligheter. Scouterna 

lär unga ta ansvar och gör dem redo för livet! 

Med 2020 framför oss hoppas jag på ännu ett gott scoutår med nya 

äventyr och utveckling av vår rörelse! 

Vi ses i scoutvimlet! 
 

 

 

Kårledningsträff på 

Gamlegård 26/3 
Vi hoppas att alla kårer bokar in en 

av de viktigaste datumen under 

våren - nämligen 

kårledningsträffen. Vi kommer att 

ha träffen på Gamlegård och här 

finns det möjlighet att diskutera 

utvecklingsfrågor, prata scouting 

med styrelsen och med varandra, 

få reda på (och dela med sig av) 

nyheter och så klart förbereda oss 

för vårstämman som är den 16 

april. 

 

Har du något tema som du vill att styrelsen tar upp på vårens 

kårledningsträff, så hör av er till 

adam.arvidsson@sodraskane.se 

 

 

 

 

Kalendarium 
Vårens Datum finns nu upplagda på 

vår hemsida och utskickade till er 

via Katalogen! 

Men även här bjuder vi på ett 

axplock: 
- 26 mars Kårledningsträff på 

Gamlegård 
- 3-13 april Lotsveckan på Sjöröd 
- 16 april DST-vår  

- 18 april Scouternas Dag 

- 9-10 maj 

Trapperyxan/Dynggrepen 

- 24 september Kårledningsträff 

- 9-10/10 Galakväll och DST-Höst 
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TÄVLING – hur har ni på kåren firat att barnkonventionen blivit lag? 
Vi i distriktsstyrelsen tycker att är fantastiskt barnkonventionen är lag 

sedan 1 januari 2020 och att detta ska uppmärksammas. Därför utlyser vi 

en tävling. Skicka in bild och berätta för oss hur ni i kåren har firat 

tillsammans med scouterna att barnkonventionen är lag senast 15/3 till: 

kansli@sodraskane.se 
Vinnaren publiceras i nyhetsbrevet som kommer ut i mars.  
Mer info och tips finns på vår hemsida 

 

 

 

 

Hand i Hand 2020 i år på Sjöröd! 
Hand i Hand i är ett läger för personer med funktionshinder och för 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 genomförs för fösta gången på Sjöröd sommaren 2020, missa inte detta! 

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? 

Dags att preliminäranmäla er på karlager@sodraskane.se 

Läs mer om lägret här! 

 

19-26 juli Händer Syd på Sjöröd 

Hantverkslägret Händer finns nu i en sydlig version på Sjöröds Lägerområde. 

I samband med årets Kårlägervecka genomförs även Händer. 

Passa på att ägna dagarna åt hanteverk och var extraledare på kåren när den möjligheten finns. Eller åk 

på läger själv och förkovra dig i hantverkets alla möjligheter. 

Mer info finns på: 
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18 april Scouternas Dag 
En spännande tävling för Bäver/Spårare, Upptäckare och Äventyrare! 

Varje patrull (3-8 scouter) ska ha minst en ledare med sig som kommer att 

agera funktionär på kontrollerna under dagen.  

Mer info och anmälan finns på: 

https://arrangemangiskane.scout.se/kalender/scouternas-dag/ 

 

Tävlingsdagen kostar 250 kr per patrull och vi vill ha er  

anmälan senast den 5 april på:  

https://www.scoutnet.se/activities/view/1082 

 

 

9-10 maj Trapperyxan - Dynggrepen 
En tävlingshelg för att nå de mångåriga vandringspriserna Trapperyxan och Dynggrepen! 

Vem: Äventyrare och Utmanare 

Datum 9-10 maj. 

Anmälan: Senast 22 april. 

Hemsida: http://klagshamn.scout.se/kontakt/trapperyxan-dynggrepen/ 

Frågor: ole.formare@gmail.com 

Kostnad: 1000 kr i startavgift per lag. 

 

 

 

 

 

8 mars Leda Scouting - i korthet 
Många vill gå Leda scouting och det är jätteroligt.  
Helgkursen i januari blev snabbt fylld. Utifrån detta har södra regionala utbildningsgruppen tillsammans 

med kursteamen tagit fram en Leda scouting i korthet som kommer att gå av stapeln 8 mars i Malmö. 

Den kommer att vara lite längre än en ”vanlig” leda scouting i korthet eftersom den går under en dag i 

stället för två kvällar. (Så att det både finns tid för lunch och för lite extra diskussioner). Mer 

information och anmälan: http://www.scouternasfolkhogskola.se/kursomgang/leda-scouting-i-korthet-

malmo/ 
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Hyby scoutkår fick frågan om vad som händer hos oss av Furulund 

scoutkår.  

Denna terminen har äventyraravdelningen börjat med att bygga egna bord 

att ha med på läger. Vi fick vars en bit planka som vi fick såga ut själv 

sedan fick vi designa våra plankor helt själva. Vissa målade sina 

camouflage och vissa målade Svampbob och några rosa till exempel. 

Längre har vi faktiskt inte kommit på våra byggen men dom ska vi 

fortsätta med under vårterminen. 

 

Nu tänkte vi berätta lite om scoutarrangemanget Upplev som Hyby 

scoutkår skickade iväg 3 scouter på. Temat för årets Upplev var Action on Body Confidence. Den 26 

okt träffades ca 25 scouter från olika kårer från hela Sverige på Malmö C. Det tog hela natten att åka till 

Holland. Vissa sov på bussen men vissa hade lite svårare att somna och gjorde en del ljud ifrån sig men 

kul hade de i alla fall. På förmiddagen den 27 okt kom vi fram till vårt första stopp som var Rotterdam. 

I Rotterdam skulle vi bo på hotell. Hotellet hade ett ganska konstigt men coolt utseende, det var gula 

små hus stod på kant istället för platt på marken som vanliga hus. 

Första dagen i Rotterdam var en vilodag då vi fick göra lite vad vi ville. Dagen efter hade vi en tävling 

patrullvis där man fick en massa uppdrag att utföra i Rotterdam, det var bland annat att hitta en scout 

från ett annat land, och att lära oss säga vissa ord på Holländska. På eftermiddagen körde bussen till 

Amsterdam där vi skulle bo resten av veckan i en scoutstuga.  

I Amsterdam var vi bla. på Anne Franks museum, alla blev väldigt nere och påverkade av den hemska 

historian, därför hade vi en lugn kväll hemma i scoutstugan den kvällen. Men innan dess hann vi även 

med en guidad tur i stan. Vi var även på NEMO, ett naturvetenskapsmuseum där vi fick prova på en 

massa intressanta experiment. En av kvällarna åkte vi för att träffa Holländska scouter. Vi svenska 

scouter hade planerat att leka en lek från Sverige och holländarna hade planerat en lek från Holland. Det 

var roligt, och mötet avslutades med gemensamt lägerbål. 

Under tiden i Amsterdam inleddes arbetet om Action on Body Confidence. 

Fredagen var stora hemresedagen! På förmiddagen kunde man välja mellan att shoppa eller slappa på 

hotellet och på eftermiddagen rullade bussen hemåt mot Sverige igen.  

 

Vi tre som var med från Hyby scoutkår kommer att hålla en workshop på temat Action on Body 

Confidence på kansliet i Malmö den 11 februari, håll utkik efter mer info om det och välkomna! 

 

Nu är vi nyfikna på vad Eslövs scoutkår gör och skickar därför vidare stafettpinnen till dem. 

 

Hälsningar, Olivia, Äventyrare, Hyby scoutkår 
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