
 

 

 

  

 

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. Vet du med dig att någon i kåren inte fåt nyhetsbrevet? 

här av er till john.soderdahl@scouterna.se  
 

 

 

 

 

Distriktsstyrelsen har haft uppstart med "Lång DS".  
(dvs ett Längre styrelsemöte än vanligt) 
Frågor som diskuterades förutom formalia var bland annat kommunikation, kommande stämmor, 

barnkonventionen, våra respektive ansvarsområden, planer för arbetet framöver samt 

Coronaanpassningar. Vi passade också på att lära känna varandra lite bättre. Maria har hunnit vara med 

på SUS uppstartsmöte som var väldigt positivt. 

Vill du prata med någon i styrelsen går det alldeles ypperligt att skicka epost till 

styrelsen@sodraskane.se 
 

 

 

PRESENTATION av Styrelse/Personal. 
Hej alla scouter i Södra Skåne! 

 
Mitt namn är Hanna Edwall och jag jobbar sedan drygt ett år tillbaka som utvecklingskonsulent i Södra 

och Östra regionen. Jag är glad över att ha hunnit träffa många av er under 2020, trots det märkliga år 

det var. Du och jag kanske har setts eller talats vid i samband med rekryteringsinsatser, workshops, 

kretsmöten eller evenemang på kansliet? 

 

Som född stockholmare flyttade jag ner till Lund år 2013 för att läsa strategisk kommunikation på 

universitetet och resten är historia, som en brukar säga. Till mina vänners och familjs förtret trivs jag 

alldeles utmärkt i Skåne och saknar inte alls tunnelbanan och Stockholmsstressen. 

 

Min scoutbakgrund är tyvärr en rätt ledsam sådan, om än en bakgrund jag är glad att dela med mig av. 

Med facit i hand tror jag Scouterna hade passat mig utmärkt som barn men på grund av en hemsk 

introduktion på ett prova-på-möte, tårar från min sida och en icke-välkomnande känsla blev jag ett av 

dom barnen som aldrig fångades upp i scoutvärmen. Den erfarenheten bär jag med mig och jag ser det 

som en enorm drivkraft i mitt arbete som utvecklingskonsulent! Scouterna ska vara en trygg och glad 

plats där ingen- varken scout, förälder eller ledare- ska behöva känna sig så ensam och ledsen som jag 

gjorde. 

 

Trots bristande scoutbarndom är jag väldigt glad och tacksam över att få jobba med och för en så härlig 

barn- och ungdomsrörelse som Scouterna. Tidigare har jag bland annat jobbat med socialt 

förebyggande arbete i en projektbaserad ungdomsverksamhet i Malmö och att hos Scouterna få jobba 

med både barn och ungdomars rätt till en positiv fritid är för mig viktigt. Att jag sen också gillar 
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friluftsliv ser jag som grädde på moset. Jag tycker det är så härligt att vara utomhus oavsett om jag 

vandrar på utmanande leder, åker skidor på fjället, paddlar kajak eller seglar. 

 

Mitt jobb går ut på att vara en resurs för er kårer, ni kan alltid kontakta mig eller min konsulentkollega 

Sofie. Våra främsta arbetsuppgifter är att stötta er i ert rekryteringsarbete, bidra med inspiration kring 

Scouternas program och hålla workshops på teman som strategi och kommunikation. Nu är det januari 

och ett nytt år är här. Kanske är det dags för er kår att bjuda in fler scouter till er verksamhet? Hör av er 

i så fall till hanna.edwall@scouterna.se eller sofie.moberg@scouterna.se så stöttar vi er på vägen. 

Tillsammans hittar vi på nya spännande sätt att bjuda in potentiella scouter till er verksamhet.  
 

 

 

FRILUFTSLIVETS ÅR - inspiratörer friluftsliv 
 
Södra Skånes Scoutdistrikt kommer vara med och sprida Friluftsliv på olika sätt 

under parollen Luften är fri och Friluftslivets år 2021! 
Friluftslivets år 2021 handlar om att lyfta friluftslivet. Samtidigt är Friluftslivets år 2021 ett stort 

samarbetsprojekt mellan organisationer och personer som vill delta i arrangemanget. Luften är fri är ett 

projekt som leds av Svenskt Friluftsliv med stöd av Naturvårdsverket och syftar till att få fler 

människor att prova friluftsliv och långsiktigt fortsätta samt öka medvetenheten om friluftslivets 

värden och allemansrätten. Titta efter hashtaggen #luftenärfri på sociala medier. Med “Luften är fri” 

menas att det är gratis att vara utomhus och att det är en aktivitet som alla kan göra. Under hela året 

kommer cirka 150 olika aktörer inom friluftsliv arrangera aktiviteter för att få fler att prova friluftsliv. 

Scouterna är en av aktörerna och Södra Skåne scoutdistrikt kommer att under hela 2021 att ha 

Friluftslivets år som tema i våra nyhetsbrev, men också i sociala medier och som aktiviteter. Här kan ni 

läsa mer om det: https://www.luftenarfri.nu/ 
 
ÄR DU VÅR SCOUTAMBASSADÖR FÖR FRILUFTSLIV? 
Februari månadstema för Friluftslivets år 2021 är “ambassadör friluftsliv” och vi kommer att lyfta fram 

olika scoutambassadörer för att visa hur scouterna har friluftslivet som metod och att naturen är vårt 

vardagsrum. Skicka gärna in en bild eller film på dig själv och berätta om ditt bästa friluftsminne till: 
john.soderdahl@scouterna.se så lyfter vi dig som vår ambassadör i olika sociala kanaler 

 

 

 

TIPS FRÅN TOFS - aktivitetstips kopplat till Friluftslivets år 
Oavsett om ni kommer att ha utomhusmöten, digitala möten eller ge hemuppgifter till era scouter, så 

kan det behövas inspirationstips. Vi kommer i nyhetsbrevet att ha “Tips från Tofs” som är kopplat till 

Friluftslivets år. Första tipset handlar om Allemansrätten. Att vara naturen är bra för både 

välbefinnande och hälsa. Allemansrätten är en viktig förutsättning för att det ska vara enkelt att vistas i 

naturen. Allemansrätten är inte bara en rättighet utan innebär också skyldigheter. Den som använder 

allemansrätten behöver också ta hänsyn till natur och djurliv, markägare och andra besökare. På “Håll 

Sverige Rent” finns det en tipsrunda som både ligger digital eller att skriva ut. 

 https://skola-kommun.hsr.se/allemansratt-fragesport 

 

Denna kan du använda som en del av ett digitalt eller utomhusmöte, men man kan också sätta upp den 

i närområdet och uppmuntra scouter och deras familjer att genomföra den. Kanske kan de ta med sig 

en ny friluftskompis? Dela gärna det ni gör under #luftenärfri och #scoutiskåne i sociala medier.  
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SKICKA VIDARE..... 
Från Södra Sandby till Sjöbo, och vi tar oss ner till en av 

Österlenkretsens scoutkårer. 

Vi vill börja med att tacka Södra Sandby för stafettpinnen. 

Sjöbo scoutkår bildades 1934 och är idag en relativt liten scoutkår som 

för närvarande har fyra ledare som håller igång fyra avdelningar: 

Spårare, Upptäckare, Äventyrare och Utmanare.  

Vårt Roverlag, Vagabonderna, är för närvarande vilande men börjar 

sakta, sakta fyllas på med nya ungdomar. 

 

Året 2020 var, som för många andra av oss, ett år där vi fick ställa om, 

ställa in och tänka nytt.  

För vår kår innebar det bland annat att vi var tvungna att ställa in en av 

våra stora inkomstkällor – Gubben i baljan på Sjöbo marknad. Även våra sommarplaner ställdes in och 

vi fick tänka om.  

Våra två yngsta avdelningar hade läger tillsammans där vi utgick från vår scoutstuga och sen cyklade 

till olika ställen för olika aktiviteter. De äldre avdelningarna åkte upp till Vedungefjället för en veckas 

vandring. En vandring som var väldigt coronasäker, då våra scouter endast träffade två andra personer 

(på 1,5 km avstånd) under de här dagarna. 

 

Ett av de arrangemang som vi genomförde hösten 2020 var nattävlingen MysKio.  

Arrangemanget gick av stapeln första gången 1977 och har därför mer än 40 år på nacken.  

Många av de äldre scouterna i vårt distrikt känner säkert igen det.  

Temat för 2020 var ”Den gyllene spaden” och ledargänget planerade alla kontroller och det som 

behövdes runt omkring. Vi gjorde de anpassningar vi behövde för att klara de riktlinjer som fanns och 

till vår hjälp för att bemanna kontrollerna hade vi ledarna till respektive deltagande kår. Detta är ett 

upplägg som vi är nöjda med och vi vill tacka alla de funktionärer som ställde upp under höstens 

MysKio. Även 2021 kommer MysKio att genomföras – Välkomna! 

 

Vi hoppas på ett bättre 2021 där vi kanske kan återgå till vår ”normala” scoutverksamhet. 

Vi skickar vidare stafettpinnen till Vollsjö Scoutkår och vi vill gärna höra hur ni tog er ann året 2020. 
Scouthälsningar 

Ledarna, Sjöbo Scoutkår 

 

 



 
 

 

 

 

Digital ledarträff om Lekar på djupet 24 februari 
Södra Kansliet håller digital ledarträff den 24/2 om lekar. I Scouterna 

leker vi ofta och det är roligt! Lekar leder till skratt, nya roliga sätt att 

öva på samarbete och visst kan det vara förlösande att få springa av sig 

lite? Den här träffen fokuserar vi på att problematisera lekar och 

tillsammans tänker vi ett steg längre. Vilka kan och får vara med i leken, 

kan verkligen alla delta på lika villkor, vad är det vi egentligen vill 

uppnå med leken och varför vill vi uppnå just det? Vi pratar också om 

hur lekar kopplas till målspår och scoutmetoden. Tid: kl 18.30-20.00 
 

 

 

 

Att gå Ledarutbildning på nätet -  
Leda scouting i Korthet Karantänspecial Södra  
Mats Aronsson berättar: 

Ledarutbildningar på nätet har varit igång ett tag. Scouternas folkhögskola har tre kurser som en kan gå 

själv. De är Trygga möten, Anpassat ledarskap och i höstas blev Leda scouting distans. Det är bra 

kurser, men alla vill inte gå dessa ensamma. Samtidigt som en inte kan gå kurser ”live” på samma sätt 

som innan under pandemin.  

 

Vad gör man då om man är utbildare och vet att ledare vill och behöver gå kurser?Då kom några på att 

vi håller Leda scouting i korthet över nätet. Det började i Stockholm och sedan hölls en kurs på Viralt 

2020. Efter det har fyra kurser getts från Studio Snapphane, Snapphanes kansli i Hässleholm, med 

ungefär femton-tjugo deltagare vid varje tillfälle. Kursen har haft deltagare från många ställen. 

Sjöscouter, olika förbund, folk från Bryssel till Umeå.  

Många saknar den fysiska träffen men samtidigt skulle många inte träffa de ledare som man gör på 

detta sätt. Kursen sker över nätet med föreläsningar, övningar och med hjälp video.  

Alla får samtala, chatta, reflektera tillsammans med hjälp av två utbildare.  

 

Över 60 ledare har gått igenom de fyra kurserna. Deltagarna tycker att det är toppen att inte behöva ta 

tid för att resa i en timme för att gå en kurs på tre timme och en timme hem, utan kan sitta hemma i två 

kvällar i sex timmar tillsammans med människor som vill bli bättre på programplanering, Scouternas 

värderingar och vision och bli bättre ledare.  

Nu finns möjligheter att gå den igen... v 6 och 11 ges den igen.  

Gå in på Scouternas folkhögskolas kurskatalog på nätet och sök nästa tillfälle. 
 

 

 

LUFTs mysläger 

Nästa arrangemang som LUFT anordnar är ”Myskväll i LUFTen”. Det går ut på att vi alla ska ha det 

trevligt tillsammans, äta middag tillsammans, se på film tillsammans, sticka tillsammans... förutom att 

allt är online via Zoom (eller liknande)!  

All information kommer via LUFTs Facebooksida. Arrangemanget hålls lördagen den 20 februari, 

klockan 16:00 (tiden är preliminär).  

Välkomna alla rover-scouter 
 

 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


