
D-posten står för Distriktspost och är Södra Skånes scoutdistrikts nyhetsbrev.  
D-posten skickas ut i slutet av 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 får nyhetsbrevet, då kan det bero på att vu uppdaterar 

listorna en gång per år 

här av er till john.soderdahl@scouterna.se så löser vi det ändå 
 

 

 

 

 

STYRELSEARBETE JUST NU? 
Efter ett antal veckor med fullt fokus på vårstämman blickar distriktsstyrelsen nu framåt mot sommaren. 

Pandemin sätter fortsatt sina spår och vi arbetar för att kunna genomföra verksamhet och stötta er kårer 

på bästa möjliga sätt. Ni kontaktar oss i styrelsen på styrelsen@sodraskane.se 
 

 

 

NY LOGOTYP 
På höstens stämma presenterades ett nytt förslag på logotyp,  

och beslutet blev då att återkomma med fler alternativ på vårstämman.  

Så gjordes och nu har vi slutligen tagit beslut om en ny logotyp som 

framöver kommer dyka upp i distriktets olika kommunikationskanaler.  

Den kommer även ligga till grund för ett nytt distriktsmärke att sy på 

scoutskjortan. 

 

 

 

 

DISTRIKTSLÄGER 2023 
På vårstämman beslutade vi gemensamt att genomföra ett distriktsläger 

sommaren 2023 och styrelsen har i uppdrag att rekrytera personer till 

planering och genomförande.  

Är du själv intresserad, vill du tipsa om någon annan, eller bara veta mer 

om vad de innebär?  

Kontakta i så fall styrelsen@sodraskane.se 
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FRILUFTSLIVETS ÅR - Skyddad Natur 
Under maj står skyddad natur i fokus – eftersom det är månadstemat för 

maj under friluftslivets år. Luften är fri lyfter varför det är viktigt att 

bevara natur och vill öka kännedomen om vad skyddad natur innebär. 

Biologiska mångfaldens dag 22 maj och nationalparkernas dag 24 maj 

kommer att uppmärksammas. 

Besök gärna en av våra tre nationalparker under maj, två av dem finns i 

vårt distrikt. Dalby Söderskog och Stenshuvud. 
 
Dela det ni gör och följ vad som händer under #luftenärfri och 

#scoutiskåne i sociala medier.  

 

 

 

 

TIPS FRÅN TOFS -  
aktivitetstips kopplat till Friluftslivets år 
Skräpplockardagarna är Håll Sverige Rents utomhuskampanj där barn och 

unga lär sig om nedskräpning och plockar skräp tillsammans. 
Kampanjen pågår fram till 31 maj och Tofs vill att vi scouter hjälper till! 
 

Förra året deltog över 600 000 barn och unga runtom i hela landet! 

Kampanjen är i år en del av Friluftslivets år. Alla ungdomsföreningar och 

organiserade barngrupper som anmäler sig i får gratis påsar och 

pedagogiskt material. Deltagarna har dessutom chans att vara med i 

spännande tävlingar och vinna fina priser.  

Under Friluftslivets år hoppas vi på att ännu fler unga inom föreningslivet 

deltar i denna viktiga utomhussatsning som är enkel att anpassa till 

mindre grupper efter gällande läge. 

Anmälan sker på hsr.se/skrapplockardagarna 
 

 

 

   

 

 

TRYGGA MÖTEN - Live & Fördjupning 
Trygga möten Live är en träff då en grupp tillsammans går igenom webbkursen under ledning av en 

utbildad samtalsledare. Träffen avslutas med att alla enskilt gör samma test som finns i webbkursen. 

 

Trygga Möten Fördjupning är en workshop för deltagare som tidigare gått Trygga Möten Live eller 

Webb. Den erbjuder en grupp eller kår möjligheten till mer ingående samtal och diskussioner kring 

teman och specifika frågor under trygg ledning av en utbildad samtalsledare. 

 

Beräknad tidsåtgång per kurs är 3 timmar. För att boka, kontakta regionala kansliet 

  
 

 

 

Furulunds scoutkår ställer om inför Valborg 

 
I Furulund har vi i år tvingats ändra vårt Valborgsfirande. Det är tråkigt att inte kunna träffas och fira 
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tillsammans vid scoutgården men istället för att ställa in ställer vi om och försöker hitta nya sätt att fira 

Valborg ihop. 

 

Under de senaste veckorna har scoutkåren sålt Valborgspaket bestående av korv, marshmallows och 

pinnbrödsrecept. Vi hoppas genom korvpaketen att vi lockar ut Furulundsbor att träffas i naturen och 

fira Valborg i mindre grupper på ett Corona säkert sätt. Vi har också sålt virtuella kaffe där pengarna 

går till att stötta scoutkåren. Korvpaketen levereras hem till de som beställt av cyklande 

utmanarscouter. 

 

Vi har också arrangerat satt ihop 6 Valborgspromenader runt om i Furulund och Kävlinge. 

Promenaderna göra med hjälp av mobiltelefon och under promenaden får man friluftstips och 

information om friluftslivets år. 

 

Som avslutning har vi spelat in en kortfilm där alla scouter har kunnat filma sig själva hemma där man 

skickar ett tänt ljus. Alla filmerna har klippts ihop tillsammans med scoutsånger och på slutet tänder 

våra äventyrare en brasa med ett stearinljus som avslutning på kedjan av scouter som skickat ljuset 

vidare. 

 

Som avslutning på filmen håller 2 av våra utmanare ett tal till våren där de knyter an till året som varit 

och vad de hoppas på inför det kommande. 

 

Vi vill passa på att önska all scouter i Södra Skånes scoutdistrikt en riktigt glad Valborg och passa på 

att komma ut och njuta av den underbara skånska våren och se fram emot tiden som kommer när vi 

återigen kan träffas och genomföra aktiviteter tillsammans. 

 

Christofer Hagstedt 

Furulunds scoutkår 
 

 

 

Handslaget 2021 -  på distans 
Det var en strålande dag, mitt i den mest intensiva vitsippeblommningen.  

Patruller från Hyby, Sankt Olof, Torn, Drottningstaden, Tornfalken och 

Finn genomförde Lundakretsens Handslaget 2021. 

 

När föräldrarna hämtade hördes det i vimlet "detta var den bästa 

scoutuflykten någonsin!" 

 

För att undvika onödiga  

sociala kontakter så samlades avdelningarna med 45 min mellanrum och hämtades med samma 

avstånd. Scouterna blandades aldrig mellan avdelningarna eller kårer då alla var på egen plats! 
 
Att få vara en del av ett större arrangemang är kul för upptäckare och det var roligt att vi kunde 

genomföra Handslaget - fast var och en på sitt håll. Det är speciellt att veta att andra scouter gör precis 

samma kontroller samma dag. Temat för i år var Astrid Lindgrens magiska värld. Scouterna fick bland 

annat hjälpa Emil att hissa upp Ida i flaggstången, hjälpa barnen i Bullerbyn att hämta skomakare 

Snälls hund Svipp och koka ägg till Skorpan och Jonatan Lejonhjärta. Roliga och spännande kontroller 

där samarbete är det viktigaste. 

 

 

 


