
 

 

 

Detta mail går till medlemmar i Södra Skåne Scoutdistrikt som önskar nyhetsbrev, listan uttagen från scoutnet 
december 2019                                             

 

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 Karolin! 
Jag heter Karolin Johansson, är 30 år och sjöscout i Malmö 

Sjöscoutkår.  

Som 9-åring började jag i scouterna och var aktiv tills jag fyllde 13 

år. Nyinflyttad i Skåne och 6 år senare, hittade jag tillbaka till 

scouterna och kärleken till havet! I Malmö Sjöscoutkår har jag varit 

aktiv ledare för utmanar- och upptäckarscouter i flera år.  

 

I höstas fick jag frågan om att ingå i Distriktsstyrelsen och tackade 

ja för att satsa lite extra på scoutrörelsens barnrättsarbete och för att 

bistå i samverkan mellan sjö- och landscouting. 

Detta år kommer med all sannolikhet präglas av Corona-pandemin, 

ett år som kommer lära oss mycket om krishantering och 

förhoppningsvis göra scoutrörelsen starkare och visare! 

Vi hörs och ses på land eller till sjöss! 
 

 

 

Kalendarium 
Vårens Datum finns nu upplagda på 

vår HEMSIDA och utskickade till 

er via Katalogen! 

En hel del har blivit inställt under 

våren 
- 29 april Hela Skåne Sover ute - 

Gamlegård 

- 1 maj Hela Skåne sover ute - 

Lödde Sandskog 

- 2 maj Träffa DS på Järavallen 

- 2 maj Hela Skåne sover ute 

Järavallen/Saxtorp 

- 19-26 juli Händer SYD 
- 24 september Kårledningsträff 

- 9-10/10 Galakväll och DST-Höst  

 

 

 

 

Viktiga samtal med barn under stora 
förändringar i vardagen 

INNEHÅLL                         
           
Distriktsinfo 
 - Styrelsepresentation 

 - Kalendarium 
 - Prata med Scouter 

Läger 
  - Hand i Hand 

 - Konfa 2020 
 
Arrangemang 
 - Hela Skåne sover ute 
 
Övrigt 

 - Skicka vidare kår 

 - Årsmötestider 
  

https://arrangemangiskane.scout.se/


 

 
Enligt Barnombudsmannen finns det mycket forskning om barns 

delaktighet, där det framgår att barn värderar högt att viktiga 

vuxna så som scoutledare kommunicerar om förändringar. Det 

vill säga inte bara informerar om saker som förändras, utan gärna 

att det sker en dialog om det som händer.  

 

I denna Corona-pandemi, är många barn oroliga för att mycket 

förändras snabbt i vardagen och för vad som ska hända. Enligt 

BRIS söker många barn nu hjälp och stöd att hantera det som 

händer. Jag tror att vi i scoutrörelsen är och kan vara ett stort stöd 

för våra kårers yngre medlemmar. Många kårer har sedan flera 

veckor tillbaka en anpassad kärnverksamhet igång, det är därför 

viktigt att prata med barnen om varför scoutverksamheten 

anpassas eller i vissa fall ställs in. Ta därför tillfället i akt att 

prata med din scoutkårs aktiva barn och unga om det som händer 

i vår omvärld utifrån vad de behöver veta. Lyssna på vad de 

funderar på, svara på deras frågor i den mån du kan, lugna och 

trygga barnen, överför inte din egen oro, visa på hur vi alla kan ta 

vårt sociala ansvar och inge hopp om framtiden!  

 

Det handlar om social närhet men fysisk distans, i allt det vi gör. 

Alltså att visa en djupare omsorg på de sätt vi kan, utan att sprida 

oro eller smitta. Du kan göra en stor skillnad i en annan persons 

liv!  
   

 

 

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 

  
 

 

 

 

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. 

 

https://arrangemangiskane.scout.se/lager/hand-i-hand/


 

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! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

https://arrangemangiskane.scout.se/lager/konfirmationslager/


 

  

Hela Skåne sover ute – Scoutedition 
Med Hela Skåne sover ute vill Stiftelsen Skånska Landskap locka fler att uppleva uteliv dygnet runt, 

året om. Under perioden 27 april-3 maj 2020 vill vi få fler som ger sig ut.  

Uppleva ljudet av en hoande uggla i skogen eller njuta av en lägereld. Tanken med projektet Hela Skåne 

sover ute är att få fler att upptäcka naturen om dagen och natten. De stora äventyren visar sig ofta finnas 

i det enkla och nära, och kan finnas runt i hörnet någon kilometer bort. 

Södra Skånes Scoutdistrikt har under våren tvingats att ställa in ett par olika arrangemang på grund av 

Covid-19 och kommer därför under Hela Skåne sover ute arrangera ett par olika aktiviteter! 

 

Vi kör under parollen Vi ställer inte in – Vi ställer om.  

Scouterna kommer under hela veckan se till att det finns möjlighet att ta en natt i vår Hängmatte-, Tält 

och vindskyddslund som kommer vara ambulerande under veckan.  

Prata friluftsliv inom Scouterna, chilla i våra hängmattor och njut av en natt under bar himmel, lägereld 

att värma sig och något varmt att dricka.  

Vi har stormkök, grillpinnar och galler om du vill laga till något att äta du hart med dig 

 

29 april är vi i Torna Hällestad på vår anläggning Gamlegård (gamlegårdsvägen 20-22).  

Här blir det vindskyddshäng, lägerbål och grillglöd från ca 17.30 och framåt. Ta gärna med något att 

grilla. 

på morgonen bjuder vi på lite nybakat bröd och the eller kaffe. 

1 maj är vi vid Scoutstugan i Lödde sandskog tillsammans med Scouterna Lödde. 

Från 18.00 blir det tält och vindskyddsbygge samt lägereldshäng. Ev följer gitarren med även dit. 

2 maj är vi på Järavallen tillsammans med Friluftsfrämjandet 

Från 10.00-15.00 finns det möjlighet att prata friluftsliv, prova på aktiviteter och se vilka 

föreningsmöjligheter inom friluftsliv det finns. 

Därefter flyttar vi upp till Saxtorpssjön och sätter upp tält och hängmattor för ännu en natt med 

Stjärnorna som tak! 

 

På samtliga våra stopp finns lägereld, nåt att dricka och friluftskompisar att hänga med. Vi kommer vid 

några tillfälle livesända från vår basecamp varje kväll så man även kan vara med på distans! 

Ta med sovsäck, liggunderlag, kåsa något att äta och sov en natt ute i det fria! 

Under hela veckan vill vi se att Scouterna i Skåne sover ute. 

Är ni på hajk, skulle firat Valborg, tar en tur på Skåneleden etc. så vill vi att ni är med på vårt 

arrangemang genom att lägga upp en bild och tagga oss @sodraskanesscoutdistrikt 

Nu fyller vi flödet med scouting, vindskydd, tält och hängmattor! 

#skånescoutersoverute 

#scoutergör 

#viställerinteinviställerom 

#helaskånesoverute 
 

 

 



 

SKICKA VIDARE 
I förra numret fick vi läsa mer om Månstorps utmanare som ställer om för 

att hantera Corona på bästa sätt. Månstorp valde att skicka vidare till 

Scoutkåren Finn. 
 
Vi har, som utmanarlaget NILS i Scoutkåren Finn, valt att tillverka visir 

till sjukvårdspersonal under dagens möte. Vi valde att tillägna vårt möte 

till detta eftersom det hade kommit önskemål om detta från personal på 

SUS i Lund. Vi började mötet som vanligt med rop och lite koll över hur 

folk haft det under veckan, sedan startade vi produktionen.  

 

 

Arbetet delades upp för att vi skulle få ett så effektivt arbete som möjligt, 

några laminerade, andra klistrade skumgummi eller klippte band. På hela mötestiden hann vi tillverka 

75 stycken visir som kommer gå direkt till sjukvården. I skrivande stund används eller har de används 

på centralsjukhuset i Kristianstad. 

Eftersom vi vill minska smittorisken hade vi merparten av mötet utomhus. Det gick fint med hjälp av 

uppfällbara bord och förlängningssladdar. Ett produktivt och nyttigt möte i samhällets tjänst, för vi 

måste alla hjälpa till i svåra tider. 

 

Vi som scouter vill gärna hjälpa till i denna påfrestande tid och vi har valt att fortsätta med ordinarie 

verksamhet samtidigt som vi förlägger en större del av mötestiden utomhus och tänker på vår 

handhygien. Idag hade även våra spårare och upptäckare möte på Gunnesbo mosse, de övade på att elda 

och lekte lekar.   

 

Nu går frågan vidare till Torns Scoutkår för att se vad som händer i deras verksamhet just 

nu. 

 

 

 

 

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. 
 

 

 

Lär känna Rune från Belgien 
 
Distriktet har blivit kontaktade av gymnasiestudenten Rune från Belgien som söker värdfamilj för 

kommande läsår då han kommer vara på utbyte i Sverige. Han är aktiv scout hemma och vad kan då 

passa bättre än att bo hos en scoutfamilj? Läs hela presentationen här [länk till presentation] och 

kontakta Jon Andersson för mer information. 

Jon Andersson 

073-595 33 08 
 

 

  

 

https://sodraskane.scout.se/artikel/utbytesstudenten-rune-soker-vardfamilj-i-skane/
mailto:jon.andersson95@gmail.com

