
 

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. 
 

 

 

 

 

Näst på Tur i Styrelsepresentationen är Lukas! 
Lukas Öreberg heter jag, och jag är en 19 årig scout från Malmö.  

De senaste elva åren har jag varit aktiv i Djupadals Scoutkår, där 

jag har med åldern klättrat från en liten miniorscout ända upp till 

rover. Som liten var min storebror min absolut största förebild, och 

jag ville vara exakt som honom. Så när han blev scout var det ett 

lätt beslut för mig att efterlikna. Åren gick och efter ett tag lämnade 

min storebror kåren, men jag stannade kvar. Varför?  

Jo - för att jag hittade fler förebilder i scouterna!  

 

Ju längre tid jag stannade i scouterna, desto fler vänner lärde jag 

känna, både på läger inom kåren, och inte minst på arrangemang 

ute i distriktet! Efter ett sommarläger med kåren på Vässarö och 

regionslägret Bazaar året därefter har mitt engagemang i scouterna 

ökat enormt och numera är jag på scoutarrangemang nästan varje 

helg för att knyta nya kontakter, driva min personliga utveckling, 

och få idéer för att förbättra mitt ledarskap för yngre. 

 

Jag känner otrolig stolthet och lycka över att få sitta i 

Distriktstyrelsen, och som Arrangemangsansvarig ansvarar jag att 

alla Distriktets arrangemang ska få det stöd de kan behöva för att 

gå jämnt till. Utöver detta lägger jag stor fokus på att uppmana 

scouter att engagera sig även utanför sina hemkårer, och att göra 

dem medvetna om alla fantastiska arrangemang som finns i 

Distriktet, för att kunna ge tillbaka och sprida den lycka som har 

drivit mig ända hit! 
 

 

 

Kalendarium 
Vårens Datum finns nu upplagda på vår HEMSIDA och 

utskickade till er via Katalogen! 

En hel del har blivit inställt under våren 
- 26 mars Kårledningsträff -  Inställd 
- 3-13 april Lotsveckan på Sjöröd - Inställd 
- 16 april DST-vår - Inställd 

- 18 april Scouternas dag i Malmö - Inställd 

- 25 april Handslaget Lund - Inställd 

- 9-10 maj Trapperyxan/Dynggrepen 

- 24 september Kårledningsträff 

- 9-10/10 Galakväll och DST-Höst 
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Distriktets hållning kring 
Covid-19 
Det som vi skriver om detta till 

nyhetsbrevet kan vara inaktuella 

när det når dig som läsare. Krav, 

rekommendationer och lagar från 

myndigheter, länsstyrelser, 

kommuner eller stat kan komma 

att ändras hastigt och har alltid företräde. 
 
På grund av det är Distriktsstyrelsens första och starkaste 

rekommendation till alla distriktets kårer och medlemmar att 

hålla sig uppdaterade om läget. 
 

Distriktsstyrelsen rekommenderar kårer att ta del av 

folkhälsomyndighetens information om arrangemang. 

Ett arrangemang där riskerna inte kan reduceras bör noga 

övervägas om det ska genomföras. 

Till exempel en hajk kan efter att man gjort riskanalysen 

antingen ställas in eller genomföras. Troligen finns inte ett 

internationellt deltagande och inte heller ett stort antal deltagare. 

Däremot är aktivitetens längd, brist på hygienåtgärder, 

riskgruppers deltagande och typen av aktivitet faktorer där risker 

kan föreligga. 

Frågor som då bör ställas är ex. kan hajken kortas ned, kan 

hajken genomföras men att deltagarna sover hemma, kan hajken 

förläggas så att god hygien alltid kan upprätthållas, hålls hajken 

så att personer som börjar känna symtom enkelt kan hämtas och 

isoleras från övriga etc. 

Än så länge rekommenderas att lokala arrangemang med lågt 

deltagarantal kan genomföras. För många barn och ungdomar är 

det viktigare att känna en stabilitet i vardagen än att ställa in 

verksamheten. Ett ordinarie avdelningsmöte där alla deltagare är 

symtomfria kan vara av låg risk, det kanske dessutom går att 

planera om och utföra på ett säkrare sätt. 

Känner du som ledare att du/ni har svårt att diskutera frågan i 

kåren? 

Distriktsstyrelsen finns som ett bollplank om kåren känner att de 

behöver det. Alla kårer brottas med exakt samma svårigheter, så 

ett annat alternativ är att prata med grannkåren. I slutändan är det 

viktigt att ni är överens i kåren hur ni vill hantera omvärldsläget. 

kontakta kansli@sodraskane.se om du har några frågor eller 

funderingar. 

Med vänlig hälsning 

Distriktsstyrelsen 

 

 

 

   

 

mailto:kansli@sodraskane.se


Vad är Händer Syd? 

 
Jag heter Majvi och är aktiv i Rydsgårds scoutkår. Jag har blivit ombedd 

att berätta lite om Händer Syd, som är ett hantverksläger.  

 

Lägret har funnits sedan 1993 på Vässarö men i år så finns den även på 

Sjöröd. Jag var på Händer på Vässarö i somras och blev helt begeistrad.  
Vi pratade då om att det inte är så lätt för alla att ta sig till Vässarö och 

idén föddes att ha ett ”syster-läger” söderut. För mig var det självklart att det skulle vara på Sjöröd och 

en rolig utmaning att ta del av planeringen tillsammans med Sterner Josefsson från Halmstad. Lägret 

arrangeras av Södra Skånes Scoutdistrikt och Sensus. 

 

Det jag tycker är roligt är att det är ett bra tillfälle att som scoutledare få göra något som scout för sin 

egen skull och inte vara ledare. Du ska vara 18 år eller äldre. Du bor i eget tält och hjälper bla. till att 

laga mat under lägertiden tillsammans med övriga kursdeltagare. Det finns möjlighet för familj och 

vänner att åka med även om de inte ska vara med på kursen.  

I lägeravgiften ingår mat, hantverksmaterial, undervisning och lägerområde. Du jobbar med samma 

tema under hela veckan. 

De saker som man kan välja mellan är: Karda/spinna/tova Ul, Läderarbeten/Tenntrådsarbeten, 

Medeltidsinspirerade smycken, Smide för husbehov, Korgflätning eller Tälja i färskträ 

Jag hoppas att du blir precis som jag blir jättesugen på att åka på Händer Syd.  
Gå in på hemsidan och anmäl dig senast 31/5. 

http://www.scouternasfolkhogskola.se/kursomgang/hander-syd 

Eller https://arrangemangiskane.scout.se/lager/hander-2/ 

 

 

 

Hand i Hand 2020 i år på Sjöröd! 
Hand i Hand i är ett läger för personer med funktionsvariationer 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. 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 
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Sommaren 2020 Blir det Konfa  
på både Sjöröd och Göransborg! 
OCH VI HAR ETT PAR PLATSER KVAR för dig som är född 2005 

 

Göransborg har en mångårig tradition av konfirmationsläger och 

distriktet har bedrivet läger där de senaste åren, innan dess genomfördes 

dem av dåvarande Lunds scoutdistrikt. Man bor och rör sig i närområdet 

kring Göransborg som ligger nordost om Höör i Tjörnarps församling. 

Göransborg är ett suterränghus i 4 våningar. 

 

Sjöröds lägerområde ligger vid foten av Gyllebosjön ca 15 km nordväst om Simrishamn på Österlen. 

2020 blir det världspremiär på konfirmationsläger på Sjöröd. Distriktet har ägt anläggningen sen i 

början av 80-talet och utvecklat det till vad den är idag. En 10 ha stort lägerområde med flertalet hus, 

samlingssalar och aktiviteter. På Sjöröd blir det en lite tydligare friluftsinriktning under 

konfirmationstiden. 

 

Lägertiden på Göransborg 

den 14 juni – 11 juli 2020, med konfirmation den 11 juli. 

Lägertiden för Sjöröd 

den 14 juni – 12 juli 2020, med konfirmation den 11 juli. 

Anmäl och mer info finns här 

Även Sommaren 2021 planeras det för två läger men Lägerplatser är i skrivande stund inte 

bestämt. Det finns 30 platser på varje läger vi genomför  

Först till kvarnprincipen gäller! 

 

 

  

Viral 2020 - Digitala ledarutvecklingsdagar 
När samhället stänger ner och aktiviteter ställs in gör scouterna tvärt om. 

Låt oss ta vara på tiden och vända situationen till något positivt.  

Värlsscoutorganisationen WOSM arrangerar ett extrainsatt JOTI, alltså 

ett virtuellt scoutläger för scouter runt om i världen.  
Så för alla rastlösa scoutledare lanserar vi nu Viral 2020 - scoutrörelsens digitala ledarutvecklingsdagar. 
Viral är ett kamakaziprojekt där ideella och anställda på såväl lokal som nationell nivå samverkar för att 

ge landets scoutledare kunskap, inspiration och motivation att använda i sitt ledaruppdrag framöver.  

 

Eventet kommer föregå helt digitalt och alla kan medverka i lugn och trygghet från sitt eget hem. Under 

helgen kommer vi genomföra föreläsningar, workshops, seminarium och inte minst sociala aktiviteter. 

Dessutom landets första och största digitala lägerbål. 

Några urklipp ur det preliminära programmet:  

* Leda scouting i korthet digitalt - en scoutledarutbildning som du kan delta i hemifrån i samarbete med 

Scouternas Folkhögskola.  

* Så pratar du med barn och unga om coronaviruset - föreläsning och workshop med Marita Lynard, 

socionom och samtalsterapeut.  

* Så kan du bedriva scoutverksamhet på nätet - tips, idéer och konkreta metoder för dig som vill köra 

scouting digitalt istället.  

* Lokala partnerskap mellan kårer i Sverige och andra länder - Internationella gruppen 

* 40 nya lekar - en lekfull och inspirerande stund för dig som behöver fylla på lekförrådet.  

* Vad sjutton är JOTI för något? - lär dig allt du behöver veta för att komma igång med JOTI, det 

digitala internationella scoutlägret. 

* FN:s globala hållbarhetsmål - vad är hållbarhetsmålen och hur kan vi på scoutkåren arbete med dem? 

Och varför skall vi egentligen bry oss? 
 
Mer info och tider finns här: 
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Måsens balla hö-bal 
 
Måsens balla bal kommer tillbaka i år igen. Nu med ett nytt tema, Höbal! 

 

Då det är höbals tema vill vi att alla ska sätta på sin bästa cowboy/cowgirl/bonde utklädnad och träffa 

oss den 15/5 på Månstorps scoutgård.  

Precis som förra året kommer det vara massa med dans och skoj.  

Vill man finns det även möjlighet att stanna ända till söndag kväll (17/5) då skojigheterna fortsätter hela 

helgen. Under evenemanget kommer det bjudas på god mat, roliga aktiviteter och mycket dans.  

Det kommer såklart dessutom att finnas möjligheten att gemensamt kolla nån form av Eurovision på 

lördagskvällen. 

Mer info hittar ni här: 
 

  

 

 

Leda Avdelning 
Leda avdelning är en spännande och utmanande utbildning för dig som tar eller vill ta ett större ansvar 

för avdelningen och teamet. 

Du får verktyg för att skapa en riktigt bra och inkluderande scoutverksamhet. 
Del 1 kommer att genomföras den 4-5 oktober och  

del 2 den 14-15 november. 

 

Leda kår 
Leda kår är Scouternas kårledningsutbildning, specifikt framtagen för scoutkårens unika situation, där 

en organisation rik på kultur och traditioner möter en stor mångfald av ledare. Utbildningen fokuserar 

på kårens ledarskapsbehov – och att deltagaren lär sig mer om ledarskap och styrning av vuxna. 
Del 1 den 26 september och del 2 den 7 november 
 
Mer info finns snart på: 

http://www.scouternasfolkhogskola.se 
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SKICKA VIDARE 
I förra numret fick vi läsa mer om Eslövs utmanare som under årets skulle följa i sina förfäders 

utmanarlags fotspår. De valde att skicka vidare staffettpinnen till Månstorps scoutkår. 
 

Vi i Månstorp har, som de flesta andra, haft en intressant månad. Från att ha planerat hajker, läger, 

tågluffar och publika evenemang har vi istället fått titta på vilka evenemang vi faktiskt kan genomföra, 

vilka vi får skjuta upp och vilka vi får ställa in. Vi talar så klart om corona-hantering. 

 

Efter diskussioner i styrelsen och på avdelningarna har vi kommit fram till att inte ställa in någon av vår 

vanliga verksamhet, men att göra oss beredda på att förändra eller rent av ställa in våra publika 

evenemang. Till detta hör förstås vår loppis, vår enskilt största inkomstkälla. Det innebär att vi ser 

framför oss ett spännande och annorlunda verksamhetsår som inte riktigt innehåller precis den typen av 

äventyr som vi föreställt oss. Det är tur att en scout möter svårigheter med gott humör :) 

 

Nu är vi nyfikna, Scoutkåren Finn, hur har ni tänkt och agerat kring viruset? 
 

 

 

TÄVLINGEN AVGJORD 
Ett stort grattis till Djupadals scoutkår som vunnit tävlingen om 

barnkonventionen. De firade att barnkonventionen blivit lag genom att ha 

utbildning för ledare och utmanare.  

Detta gjorde de genom en tipsrunda där alla ledare och utmanare fick läsa 

och diskutera om olika delar av barnkonventionen och se hur man kan 

förbättra verksamheten med den i åtanke.  
 

 

Exempel på reflektionsfrågor som Djupadal har arbetat med är:  
 

• Ge exempel på situationer eller regelbundet arbete på avdelningarna där allas rätt att få vara med 

beaktas. 

• Har flickor och pojkar lika förutsättningar? Vilka kvinnliga och manlig normer påverkar vår 

verksamhet? 

• Hur arbetar vi på avdelningarna och i kåren med frågor som rör HBTQ+ 

• Har alla råd att vara med på kårens aktiviteter? 

• Hur möter vi barn med olika funktionsvariationer? 

• Finns det personer med olika etnicitet i vår kår? 

 

Ett stort grattis och tack för att ni delat med er om ert arbete. Djupadals scoutkår vinner Dilemmaboken 

och material kring Barnkonventionen 

 

 

 

 

Nu är det årsmötestider! 
Glöm då inte att uppdatera ev styrelseförändringar i Scoutnet. 

Inför anmälan av arrangemang i scoutnet är det bra att lägga till behörigheten 

Arrangemangsansvarig på de ledare som vill kunna anmäla avdelningen eller kåren till hajker, 

arrangemang och läger. 
 

 


