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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.  
D-posten skickas ut runt den 23-27 varje månad. D-posten innehåller info om arrangemang, 

utbildningar och annat matnyttig som är på gång i vårt scoutdistrikt. 

D-posten skickas till dig som har en e-postadress registrerad i scoutnet och har klickat i rutan för 

nyhetsbrev. Listorna uppdateras 2 ggr per år. 
 

 

 

 

 

Hej alla scouter i Södra Skåne! 
 
Jag heter Sofie Moberg och jobbar sedan ett år tillbaka som utvecklingskonsulent i  

Södra och Östra regionen. Jag har hunnit träffa många av er i samband med rekryteringsinsatser, 

workshops, kretsmöten och evenemang på kansliet, men med en delvis digital stämma och färre 

mötesplatser än vanligt i år är jag glad att få chansen att presentera mig i ert nyhetsbrev också. 

 

Innan jag började jobba för Scouterna så jobbade jag med insamling åt en välgörenhetsorganisation i 

Storbritannien och bodde i Brighton med min man. Som inbiten te-fantast trivdes jag fantastiskt bra (och 

att få vandra i de skotska högländerna var svårslaget), men så småningom ville vi flytta hem till Skåne. 

Min examen är egentligen i utvecklingsstudier, men att jobba för Scouterna passar mig utmärkt.  

Jag har ett stort friluftsintresse och eftersom jag är uppvuxen i en familj med många scouter och är 

scoutkonfirmerad på Gamlegård känner jag mig väldigt hemma i scoutrörelsen. Dessutom vill jag gärna 

bidra till att barn och unga får tillgång till meningsfulla och utvecklande fritidsaktiviteter som ger dem ett 

sammanhang. Hur viktigt detta är insåg jag när jag under min utbildning praktiserade på ett 

ungdomscenter i ett slumområde i Kenyas huvudstad Nairobi. 
 

Mitt jobb går ut på att vara en resurs för er kårer, så jag hoppas att ni känner att ni kan kontakta mig eller 

min konsulentkollega Hanna om det är något ni behöver hjälp med. Våra främsta arbetsuppgifter är att 

stötta kårer i ert rekryteringsarbete, bidra med inspiration kring Scouternas program och hålla workshops 

på teman som strategi och kommunikation.  

Med det sagt svarar vi också på frågor om mycket annat, så bara hör av er! 
sofie.moberg@scouterna.se 

 

 

 

https://app.getresponse.com/test_view.html?x=a62b&c=CWZrT&u=SOhxp&z=EQKCBCH&
mailto:sofie.moberg@scouterna.se


SUS-ting - helt digitalt 
 
När restriktionerna blev skärpta fick SUS göra om sitt ting så det var helt 

digitalt. Detta gjorde de galant och det är vi mycket stolta över.  

Det är ibland en djungel att förstå alla “årsmötesord” och även om SUS 

gjort en fin demokratiskola så behövs det också stöd av vuxna.  

Det kan vara svårt i vanliga fall och nu var höstens första SUS-

arrangemang dessutom helt digitalt.  

Vi vill därför säga tack till alla de ledare som stöttade sina utmanare, 

framför allt de som är med på ting för första gången, så att de kunde 

delta.  
 

 

 

 

Sjöröds kårlägervecka 2021 
 

När en pandemi härjar och samhället sätts på prov är det viktigt att vi 

gör vårt yttersta för att minska smittspridningen. Detta gör att det ställs 

höga krav på såväl arrangör som deltagare.  
Även om vi kommer göra vårt yttersta för att ge er ett läger som blir 

roligt, spännande och minnesvärt, så kommer inte allt att vara som 

vanligt. Vi ställer inte in - vi ställer om! 

 

Vår ambition är att kunna genomföra läger på ett ur 

smittspridningssynpunkt säkert sätt förhållandevis oberoende av smittläget runt omkring oss. Detta gör 

vi genom att se lägret som flera små läger som arrangeras hyfsat nära varandra. Målbilden är att ingen 

kår skall träffa någon annan kår - vilket låter helt fel i en scouts öron, men som är helt nödvändigt för 

ett säkert läger! Så snart lägerplaneringen kommit längre lovar vi att uppdatera informationen här på 

hemsidan. Frågor angående detsamma är tillsvidare välkomna direkt till lägerchef Edvin Dribe. 

 

I lägeravgiften ingår mat, ved, slanor, vatten, toaletter m.m. samt lägermärke, kort sagt allt nödvändigt. 

Vi erbjuder också minst en programaktivitet per dag till varje kår, och fler aktiviteter om 

förutsättningarna tillåter det. Har ni idéer på vad ni skulle vilja göra - hör av er till 

karlager@sodraskane.se så ska vi göra vårt bästa för att tillgodose era önskemål.  

 

Just nu är lägerledningen under uppbyggnad och håller på att ta form. Detaljer kring sommarens läger 

kan därför komma att dröja, men kontakta oss så kommer vi göra vårt bästa för att besvara dem. Skicka 

ett mail till karlager@sodraskane.se så återkommer vi inom ett par dagar. 

 

VILL DU ENGAGERA DIG? Är du sugen på att vara med i uppbyggnaden och planeringen av ett helt 

unikt läger - eller vill du vara med som funktionär?  

Hör av dig till lägerchef Edvin Dribe så hörs vi av om ett uppdrag som passar just dig! 

 

Lägerchef Edvin Dribe 

edvin@sodraskane.se 

 

 

 

 

http://karlager@sodraskane.se
mailto:karlager@sodraskane.se
http://edvin@sodraskane.se


KATALOGEN 2021 
 
2020 väckte vi liv i den efterlängtade arrangemangskatalogen efter 

önskemål från er kårer. I december är det dags igen för Arrangemang 

Södra Skåne - eller kort och gott "Katalogen”. I denna har vi försökt 

samla allt – arrangemang och utbildningar – ja, allt roligt som händer i 

”scoutvärlden”.  

 

Vi alla vet att det är ett ovisst år vi har framför oss. Det har känts extra 

viktigt i år att samla i hop allt som vi planerar och drömmer om 2021. 

Tillsammans kan vi göra så otroligt mycket trots att världen är väldigt 

föränderlig just nu. Flera av de arrangemang som var planerade för 2020 

kunde inte genomföras och de som genomfördes fick göra stora 

justeringar. Redan nu vet vi att 2021 också är påverkade av den pågående pandemin. Vi hoppas trots 

det att det mesta av det som finns med i vår katalog kommer att kunna genomföras på ett eller annat 

sätt.  

 

 

 

 

Distriktsstämmostatistik 

 
Under DST-höst samlades det in statistik under såväl plenumförhandlingar som i VOTE-IT. 

I förra nyhetsbrevet skrev vi om detta arbete och här finns nu ett resultat. 

På plats i Ystad fanns 23 delegater, 14 av dessa var män. Ingen var under 25 år och bara två var under 

30 år. Av övriga delegater var två st mellan 31-35 år, sex st mellan 36-45 år, sex st mellan 46-55 år och 

sju st över 55 år. 

13/23 scoutkårer yttrade sig totalt 61 gånger från talarstolen. 3/13 hade kvinnliga delegater och dessa 

stod för 23 av yttrandena. 

1 kår med delegat under 30 år yttrade sig. 

Styrelsen yttrade sig 39 ggr från talarstolen, 27 ggr av dessa gjordes det av män. 

Vårt ordförandepar Olof och Maria talade totalt 214 ggr, Olof stod för 149 av dessa. 

I VOTE-IT gjordes 190 inlägg. 132 av dessa gjordes av män. 

Här saknar vi statistik kring ålder och kårtillhörighet, men det arbetas på att ta fram det. 

 

Kul med statistik tycker vi, hoppas även ni uppskattar detta! 
 

 

 

Leda Scouting 23-24 januari -21 

Leda scouting – Januari, kommer att ge dig möjlighet att ”göra scouting” genom learning by doing. 

Efter kursen kommer du som deltagare bland annat kunna skapa ett scoutmöte som tar med minst två 

delar av scoutmetoden, kunna använda Lyssnande och stödjande ledarskap i konkreta situationer, 

kunna skapa aktiviteter utifrån minst två målspår och mycket, mycket mer.  

 

Leda Scouting är utbildningen för dig som är ny som ledare eller inte tidigare har deltagit i någon 

scoutledarutbildning. 

http://www.scouternasfolkhogskola.se/kursomgang/leda-scouting-januari-21/ 
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Skicka vidare: DALBY SCOUTKÅR 

 
Vi i Dalby har antagligen aldrig varit fler scouter än vi är nu.  

Vi har grupper från familjescouting till Rover 50+, vilket är riktigt kul.  

Vi har verksamhet som passar alla.  

2020 har varit konstigt år för oss precis som alla andra i dessa Coronatider. Mycket har ställts om och 

en del har ställts in. Trots allt har året varit ett bra scoutår. Till exempel så har en grupp från kåren varit 

på Kebnekaise och vi har varit på Sjöröds kårlägervecka i sommar. 

 

I somras tog en grupp på 18 personer från Dalby tåget norrut till Kiruna och börja resan upp till 

Kebnekaise. Gruppen hade tränat inför resan med ett antal träningshajker där scouterna träna på att 

bära tungt och gå långt. Efter en lång vandring från Nikkaluokta till Kebnekaise fjällstation slog vi 

läger och redan dagen därpå kl 03.00 på morgonen börja toppförsöket. Vandringen upp på toppen var 

riktigt jobbig med varierande väder och tuff terräng. Efter många timmar så nådde vi toppen. Resten av 

tiden så besöktes bl a Silverfallet. Resan blev lyckad och vi alla har glada minnen för livet. 

 

Bara några dagar efter Kebnekaiseresan begav sig ett stort gäng av kårern till Sjöröd för att ha 

sommarläger. På Sjöröd så var det en bra stämning på våra två lägerområden. Vi provade på många kul 

grejer bland annat kast med yxa, pilbåge, kanoting och mycket annat.  

Utöver sommaraktiviteterna så har massor av roligt hänt trots coronapandemin.  

 

Vi i Dalby scoutkår tror att det är viktigt att i dessa oroliga tider att det finns ett ställe där man kan 

träffas, få vara sig själv och ha kul. Detta stället är så klart scouterna! 

Vi skickar vidare till Södra Sandby scoutkår som vi är nyfikna på.  
 

 

 



Corona-lösningar hos olika kårer 
Många scoutkårer efterfrågar efter att få ta del av andras kloka, 

innovativa och lite galna lösningar på hur man kan bedriva fortsatt 

verksamhet.  

Här tips från Svedala, Hyby och Brösarp. 
 

Ulrica Jönsson, upptäckarledare i Svedala scoutkår har testat digitalt 

möte med sina upptäckare. “Det är bara att prova sig fram” säger Ulrica. 

För spårare & upptäckare kan man göra scoutbingo.  

Det finns färdiga på scoutservice.se. Dessa mejlade jag ut till 

föräldrarna. Jag hade också gjort en quiz med 10 scoutrelaterade frågor. 

Till några av frågorna fick dom använda internet och leta efter svaret. 

Dom var rätt duktiga på att hitta svaret, ett barn tog hjälp av sin mamma.  

Ibland fick dom en ledtråd av mig. På nästa digitala möte tänker jag att vi kör mötesplanering.  

Barnen får komma med förslag på aktivitet och en lek. 
 
Kajsa och Pernilla, upptäckarledare i Hyby scoutkår berättar att kåren har köpt in batteridrivna 

bygglampor för att kunna kunna bedriva all verksamhet utomhus, även vardagkvällar. 

 De är lätta att sätta fram om man ska göra något som kräver mer ljus. Här håller upptäckarna på med 

hajkbrickor och då kom extra ljuskällor väl till pass. 

 

 

Brösarps Scoutkår presenterar....  
JUL i SKJUL!                  

Årets vanliga julmarknad är inställd för Brösarpsscouterna men istället 

för att ställa in så ställer de om till Jul i skjul. 

                 

 

Kårens Vedskjul har inretts för att sprida julstämning i bygden. 

Generösa öppettider och must, blommor, kransar, godis mm. erbjuds. Jul 

i Skjul hittar du invid kårens stuga invid Piratens rastplats. 

Ett kul sätt att ändå anordna julmarknad tycker vi. 
 

 

 
Vad är er kårs bästa tips?  

Skicka in dessa till kansli@sodraskane.se så publicerar vi detta i framtida nyhetsbrev. 

 

 

 

 

KULIGA TIPS! 
Nyhetsbrevet kommer få en ny del som heter Kuliga tips. Här kommer vi 

tipsa som saker som vi ser att vi kan ha nytta av. 

Först ut är en rabatt som finns att tillgå hos Friluftsbutiken UTHUSET. 

Som scoutkår har ni upp till 15 % rabatt på hela sortimentet. 

Prata med Jocke på jocke@uthuset.nu för mer information och spana in 

www.uthuset.nu för dess sortiment. 

Kanske en lykta att lysa upp under mörka utomhusmöten eller inköp av 

årets julklapp till kårens ledare. 
 

 

 

  

 

http://kansli@sodraskane.se
mailto:jocke@uthuset.nu
http://www.uthuset.nu/

