
  

 

 

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 Eva! 
Eva Svanström heter jag och är vice distriktsordförande.  

Jag är med i Hyby scoutkår och tillhör bokstavligen inventarierna 

där.  

Kåren startades 1980 och jag blev miniorscout den hösten.  

Scouting är en stor del av mig. Jag har i princip hela mitt (scout)liv 

mest varit kåraktiv. Jag är ledare för upptäckare och det är 

fantastiskt roligt. Det är härligt att få vara med på ett hörn på barn 

och ungas livsresa. Att se barn och unga växa och att det vi gör 

inom scouting gör skillnad är viktigt. Mitt motto är ”varför säga nej 

när man kan säga ja”. Jag vill att barn och unga ska kunna känna att 

man kan sikta mot stjärnorna och att inget är omöjligt.  

 

En solig dag på Jamboree-17 kom ett gäng in i vår by. Det var 

valberedningen som undrade om jag funderat på att vara med i 

distriktsstyrelsen. Det hade jag aldrig tänkt på, vad skulle jag kunna 

bidra med som ”bara” varit ledare på kårnivå. Men det var 

spännande och lockande och efter lite funderingar så sa jag ja. Jag 

vill att det vi gör inom scouting ska göra skillnad för barn och unga 

och jag tror att det som jag bidrar med i styrelsen är 

barnperspektivet. Jag tänker ofta på om våra beslut gör skillnad för 

den lille scouten ute i kårerna.  

Inom distriktsstyrelsen har jag som fokusområde att stötta SUS och 

LUFT samt barnrättsfrågor. Andra områden som ligger mig varmt 

om hjärtat är det förebyggande arbetet gällande Trygga Möten samt 

ledarutbildningar, framförallt Leda scouting. 

 

 

   

 

 

Vad händer i dessa upp och nervända tider? 

Mycket i Sverige har avstannat i och med den pågående 
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pandemin och du kanske undrar vad som händer i Scout-

Skåne.  

Distriktsstyrelsen följer utvecklingen och jobbar mycket 

med att kunna stötta på olika sätt. Vi är alla nya i den 

situation som vi är i nu, men för varje dag lär vi oss nya 

saker som vi alla i distriktet kan dra nytta av för att 

kunna bedriva bra barn- och ungdomsverksamhet trots 

pågående pandemi.  

 

Styrelsen genomförde en kårledningsträff på Järavallen. 

Vi träffade inte så många kårer, men det kändes väldigt 

uppskattat att kunna utbyta erfarenhet, tips och tankar.  

 

När det gäller arrangemang framöver jobbar vi med att 

kunna genomföra delar av sommaren och höstens 

arrangemang. Konfa-lägren på Sjöröd och Göransborg 

körs och kårlägerveckan har blivit veckor med utäkad 

lägertid. Vi är stolta över de många kreativa ”corona-

säkra” infallsvinklarna som teamen kommit på. Styrelsen 

är med i ett nätverk av andra distriktsstyrelser och 

nationella styrelsen och där delas goda exempel.  

 

Vår ambition är att vi ska genomföra stämman till 

hösten. Om vi inte kan genomföra den så som vi brukar 

ska vi i god tid ha ett bra alternativ som känns tryggt ur 

ett demokratiskt perspektiv.  

 

Vi hoppas också att en del av vårens arrangemang som 

inte kunde genomföras kan gå av stapeln i höst, likaså de 

arrangemang som vanligtvis ligger under hösten. Vi 

jobbar vidare efter mottot: vi ställer inte in – vi ställer 

om.  

Har ni fler frågor kring vårt arbete får det bra att skicka 

epost till eva.svanstrom@sodraskane.se 
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Dejt med DS 
Kom och träffa DS med flera på 4 

olika platser i Skåne under början 

av juni. 

Är du del av styrelse, ledare, 

roverscout eller utmanare och vill 

dela inspiration, få hjälp och idéer, 

inte minst angående anpassning av 

läger och möten i pandemin, men 

även allmänt få en chans att umgås, nätverka och få stöd i sin 

scoutverksamhet.  
 
På plats kommer delar av distriktsstyrelsen vara samt 

utvecklingskonsulenter från Scouternas regionala kansli i Malmö. 

 

3 juni är vi på Tygegården i Löderup (Norra Strandbadsvägen 

338) 

4 juni på Axelgård i Vallkärra (Västratornsvägen 1) 

10 juni i Månstorp (Gamlesjövägen 52) 

11 juni på Elinelunds gård, Malmö (Ladugårdsgatan 5) 

Alla träffar är mellan 18.00-21.00 och vi bjuder på lättare fika 

under kvällen. Anmälan görs i något av våra 

Facebookevenemang eller genom ett mail till; 

arrangemang@sodraskane.se 

 

 

 

 

Kalendarium 
Vårens Datum finns nu upplagda på 

vår HEMSIDA och utskickade till 

er via Katalogen! 

En hel del har blivit inställt under 

våren 
- 3/6 Dejt med DS på Österlen 

(Löderup) 
- 4/6 Dejt med DS i Lund 

(Axelgård, Vallkärra) 

- 10/6 Dejt med DS Söderslätt 

(Månstorp) 

- 11/6 Dejt med DS Malmö 

(Elinelund, Djupadal) 

- 15-29/ 7 Utökade kårlägerveckor på Sjöröd 
- 24 september Kårledningsträff 

- 9-10/10 Galakväll och DST-Höst 
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Kårlägerveckan på Sjöröd 2020 
Klart det blir läger i sommar! Utökad lägertid 22/7 – 
29/7 
Vi har de senaste dagarna nåtts av besked att flera scoutläger i sommar 

flyttas/ställs in. I samband med detta har kårer hört av sig till oss för att se 

över möjligheten att flytta sitt läger till Sjöröd. Självklart vill vi försöka 

hjälpa till så att alla kårer som vill ska kunna erbjuda sina scouter läger i 

sommar. För att möta denna efterfrågan har vi därför beslutat att öppna 

upp området för ytterligare en veckas lägertid. Många kårer hade planerat 

att åka på läger under vecka 31, vi kan tyvärr inte erbjuda hela den 

veckan men väl halva.  
I sommar finns alltså möjligheten att åka på kårläger på Sjöröd valfritt antal lägerdagar mellan 

15/7 och 29/7. 
 

 

I mars bestämde vi oss för att ställa om lägerverksamheten på Sjöröd helt och hållet för att möta 

rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten. Kårlägerveckan på Sjöröd har lite andra 

förutsättningar än de stora lägren och vi räknar med att kunna genomföra kårläger efter att ha gjort stora 

anpassningar.  

Exempel på anpassningar är att varje kår som kommer på kårlägerveckan får ett eget avgränsat, stort 

byområde, egna toaletter samt egen matutlämning. Inom varje byområde får max 50 personer bo och de 

olika områdena sprids ut över Sjöröds 10 ha mark.  

Programmet är anpassat så att inga programpass genomförs tillsammans med andra kårer. Inga andra 

gemensamma aktiviteter kommer heller genomföras utan kåren genomför sitt egna kårläger men med 

stöd och service av oss. Vi följer självklart folkhälsomyndighetens rekommendationer även i övrigt. 

 

Genom att öppna upp en vecka till, 22/7 – 29/7 har vi möjlighet att ta emot ytterligare 10 kårer under 

denna tid. Ordinarie datum för sista anmälan är 27/5 men vi förstår att det är svårt att hinna. Är ni 

intresserade av att anmäla er behöver vi ha en intresseanmälan/preliminäranmälan så fort som möjligt, 

sista datum för definitivanmälan är sedan 7/6. 

 

Mer information kommer att skickas ut till anmälda kårer så fort vi hinner. Frågor, funderingar och 

anmälningar skickas till karlager@sodraskane.se eller ring lägerchef Lottie Sköld 0736-808324 

 

 

 

 

  

Malmö Naturfestival 
 
Den 26-27 september kommer Malmö Stad i samarbete med föreningar i kommunen att ordna en 

naturfestival i Slottsparken.  

Familjer från hela Malmö bjuds in att umgås utomhus i parken och kan också få prova på olika 

aktiviteter. Scouterna kommer att ha en lägerby där besökarna får testa scoutaktiviteter och lära sig om 

friluftsliv och såklart hoppas vi också kunna uppmuntra besökarna att bli scouter till hösten!  

Nu letar vi efter fler engagerade som vill vara med - både hela kårer, avdelningar och individer.  

Om ni är intresserade, eller har frågor, hör av er till sofie.moberg@scouterna.se och boka gärna in 

datumen redan nu. 
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SKICKA VIDARE 
I förra numret fick vi läsa mer om Scoutkårens Finns arbete med att ta 

fram skyddsvisir Nu har turen kommit till Torns scoutkår.. 
 

Vårens stora kårhändelse Kompislägret blev ju som allt annat 

inställ. Hur skulle vi då som kår få aktiviteter till samtliga 

scouter. Efter lite funderande och planerande blev det tre 

lösningar som då anpassades till rådande omständigheter. 

 

Wildscoutdag för spårare och upptäckare i scoutkårens 

närområde 

Allt genomfördes med små patruller som var knutna till 

antingen Lejongänget eller Björngänget 

Vi skapade tre rundor med två-tre kontroller per runda. 

Efter genomförd första runda hämtades karta för runda två och så vidare. 

Varje uppgift som löstes gav ärtor. 

Efter genomförda uppdrag avslutades det hela med att ärtorna vägdes. 

Lejonen vägde då med lite marginal tyngst vilket firades med ett stort segerskrik. 

 

För att inte samla för många gav sig äventyrarna till stadsparken i Lund på en poängjakt. 

Poängjakten var i princip Googlesäker vilket krävde en del extra arbete för ledarteamet. 

Tuffa krav och hårda bedömningar som vid 18:00 tider gav resultat i form av hur många 

tillbehör och vilken dricka som erbjöds till dagens kvällsmat som var smarriga burgare. 

 

Utmanarna valde paddling men för att inte bli för många tog man paddlingen ett steg till 

och delade sig så ett gäng paddlade Helge Å och andra gänget tog sig an Immeln. Så lite 

extra utmaning även för de som transporterade våra utmanare och kanoter. 

Första kvällsmaten blev egenfångad nygrillad gädda.  

 

Följ gärna våra äventyr på vårt instagramkonto: 

https://www.instagram.com/tornscout/?hl=sv 

 

Vi skickar vidare stafettpinnen till Tornugglans scoutkår 

 

 

 

 

Vad händer på Gamlegård? 
Du kanske har läst i Skånska Dagbladet om brandöversynen på Gamlegård och undrar vad som händer.  

Räddningstjänsten har haft brandöversyn och beslutat att Gamlegård ska ha ett brandskydd motsvarande 

hotellverksamhet. Detta är inte något som påpekats vid tidigare besök av Räddningstjänsten.  
Brandskydd är viktigt och är ett område som man alltid ska tänka att man kan göra lite bättre och lite 

tryggare. Vi vill att våra lokaler ska vara i gott skick. En del av de punkter som Räddningstjänsten tagit 

upp i sitt beslut känns dock inte stå i proportion till hur Gamlegård används och därför har styrelsen 

överklagat beslutet.  
En del av sakerna som Räddningstjänsten lyft i sitt beslut är självklara att förändra och åtgärda och det 

har vi precis slutfört. 
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