
VÄXTKRAFT ’18 
KURSHELG I SÖDERTÖRNS SCOUTDISTRIKT 
16-18/11 2018 
I SAMARBETE MED SENSUS  

 

Tenntrådsarmband
Kursledare: Södertörns kursteam
Fredag kl 18.30-21.00
Här får du praktiskt tillfälle att lära dig om hur du gör tenntrådsarmband. 
Material till 1 armband ingår i kursavgiften.

Teckenspråk
Kursledare: Jeanette Englöfh
Fredag kl 18.30-21.00
Vi lär oss grunderna i teckenspråk. 

Utbildningsmacka
Kursledare: Gitten Abramsson
Fredag kl 21.00-ca22.30
Vi pratar om utbildning och kurser inom scouterna 

Praktiskt pionjärsbygge
Kursledare: Gunnar Hedin
Lördag kl 09.00-16.00
Genomgång  av olika surrningar och knopar,  trefotssurrning, torquetsurrning,
prussik knop, Carrick-bend, constriktor mfl som behövs vid pionjärbyggen. Vi 
går igenom tekniker för markankare, repspänning, snabbsurrning  och testar 
våra kunskaper med att bygga ett fristående torn, en apbro och ett klätternät.

Skogsäventyr 
Kursledare: Jeanette Englöfh
Lördag kl 13.00-16.00
Här får du tips om hur du lär ut karttecken och karta.



Leda Scouting 6 timmar Pris 350kr. 
Ledarbok och lunch ingår.    
Kursledare: Södertörns kursteam
Lördag kl 09.00-16.00        
Utbildningen Leda scouting inleder din resa på ledarskapsön och gör dig 
tryggare i din ledarroll. Här lär du dig om Scouternas program och får 
förståelse för vad ledarskap i Scouterna innebär. Efter denna utbildning kan 
du själv välja hur du vill utvecklas.

Vikingasmide, Ringslöjd
Kursledare: Fredrik ”Vispen”Skytt
Lördag kl 09.00-12.00
1st armband ingår i priset. I deta kurspass får du prova på at ggra et eget armband.

Tälja
Kursledare: Ebbe Pettersson
Lördag kl 13.00-19.00    
På det här kurspasset får du lära dig olika täljgrepp och tekniker.  Deltagarna 
ska ha med sig egen täljkniv till kursen. 

Lär dig spela ukulele steg 1 
Kursledare: Gitten Abramsson 
Lördag kl 16.00-19.00
Du får lära dig några grundläggande ackord
och ett knippe käcka sånger till avdelningens
sångstund eller ett lägerbål. Ange om du vill
köpa ukulele när du anmäler dig. Ukulelen kostar 300kr 

Var Redo med plåster och bandage
Kursledare: David Lindberg
Söndag kl 09.00-12.00
Här får du grundläggande kunskaper i omplåstring. Vi pratar om vad som är 
bra att ha i  sjukvårdslådan under läger och hajker. Ansvar för sjukvårdslåda 
osv.

Inspirationspass för spårarledare och 
upptäckarledare
Kursledare: Scouterna 
Söndag kl 09.00-12.00
Här får du som är spårar och upptäckarledare inspiration, tips och ideér om
programmet. Ta även med och dela med dig av dina bästa ideér under passet.

Miniäverntyr 
Kursledare: Jeanette Englöfh
Söndag kl 09.00-12.00
Miniäventyr är som ett äventyr som är enkelt att göra och kan utföras på ett 
avdelningsmöte. Ett pass där deltagarna deltar i några miniäventyr och får 
inspiration att göra egna miniäventyr hemma på avdelningen eller kanske 
med ledarteamet.

Samkväm
Tillfälle att träffa andra vuxna/ungdomar som tex var med på lägret i somras 
eller som du kanske träffade på ett annat arrangemang under scouterna. 
Boka denna kväll för lite mys!

Kurslokal  
Växtkraft anordnas i Handens scoutkårs stuga i Rudan.    
Adress: Rudanvägen 35. 
I år har vi övernattning. 
Växtkraft ger möjlighet att vara med hela helgen, eller enstaka kurspass som 
passar ditt intresse och din tid! 

Inneskor kan vara bra att ha med liksom 
penna/anteckningsmateriel. Kläder efter 
väder.

Bokbord



Under kursen kommer vi att ha ett bokbord med våra nya uppgiftsböcker och 
annan aktuell litteratur, så ta med läsglasögonen. Inga böcker finns till 
försäljning men att bläddras i.

Mat 
Ange när du anmäler dig om du har några speciella allergier, religionskost etc.
Vi serverar lunch lördag och söndag samt middag lördag kväll samt frukost för
övernattare. Fikar gör vi ett par gånger varje dag.

Kursavgift 
Kurserna Leda Scouting och Trygga Möten betalas via Scouternas 
Folkhögskola. Efter att kursen genomförts.
Alla andra kurser kostar 75:- för första  kurspasset, 50:- för påföljande. 
Mat: 50:- per måltid  
Alternativ 400:- för hela helgen. 
Observera att för några kurspass finns mtrl att köpa till självkostnadspris. 

Allt kan betalas på plats eller så kan 
man begära att få faktura. 
Obs! Alla medlemmar i Södertörns scoutdistrikt får kurserna betalda 
av distriktet. Man måste ändå gå in och anmäla sig enligt nedan.

Hur anmäler jag mig?
Anmälan till alla kurser sker via Scouternas folkhögskolas kurskatalog under 

respektive kurs. Är det något problem med anmälan så maila till Åsa på 
asalyvik@yahoo.se
Sista anmälan till alla kurser är 25/10. Efter anmälningstiden gått ut 
kommer en bekräftelse att skickas till alla anmälda kursdeltagare.  
Observera att vissa kurspass har både min och max antal deltagare 
för att genomföras. 



               


