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Tuve Scoutkår  Besöksadress (Lokal)  Besöksadress (Stuga) Postgiro:  620613-0 
c/o Karl Ekvall Glöstorpsvägen 50 Västerlanda Scoutgård Org nr : 802439-1610 
Arvesgärde 14 417 44 Göteborg Västra Röd 256 Internet:  www.tuve.scout.se 
417 44 Göteborg Telefon: 031-554177 463 93 Västerlanda e-post:  tuve@gbgscout.se 

 

Välkommen som 
medlem i Tuve 
Scoutkår!  
Som ny medlem i  Tuve Scoutkår har du säkert en massa f rågor .  På de här 

sidorna skal l  v i  f örsöka svara på de vanl igaste.  Självklart skal l  du f råga 

din ledare om du har f ler  f rågor el ler  om det är  något som du inte förstår .  

Och du…  låt dina föräldrar läsa de t här också!  
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Vad är  scouterna – och vad gör  man?  

Scouterna gör unga redo för livet! Att vara scout är att uppleva äventyr tillsammans med andra i en stor 

internationell gemenskap och samtidigt växa som människa. Det finns 40 miljoner scouter världen över, 

ca 70 000 i Sverige. 

Scouternas aktiviteter genomförs i små grupper, patruller, där alla får synas och vara delaktiga utifrån 

sina egna förutsättningar. I Scouterna får du lära dig genom att göra och du växer genom utmaningar. 

Du får utveckla och leda, både dig själv och andra. Vi har naturen som vardagsrum och vi utmanar oss 

själva genom att göra saker i nya miljöer på nya sätt. 

Scouterna kämpar för en bättre värld där alla är lika mycket värda. Våra medlemmar uppmuntras att 

påverka vad som händer i samhället, både i området där de bor och i världen. 

Scouterna finns till för och leds av unga, med stöd av vuxna. 

Vår verksamhet bygger på värderingar som i grund och botten handlar om att vara en schysst kompis 

och medmänniska. Scouterna välkomnar alla barn och unga, vi har ingen avbytarbänk  

Tuve Scoutkår har funnits sedan 1961. Kåren tillhörde Svenska Scoutförbundet fram till 2012, men 

numera har de olika scoutförbunden i Sverige slagits samman till en stor organisation, som heter 

Scouterna. 

Ol ika grenar – beroende på din ålder  

Vi är indelade i olika så kallade grenar. Vilken gren du tillhör beror på hur gammal du är. För en och 

samma gren (åldersgrupp alltså) har vi oftast flera grupper (avdelningar). I Tuve Scoutkår finns det: 

Spårarscouter (tidigare mini orer) - årskurs 2 och 3 (8 -10 år) 

Är du spårarscout kommer du att prova på att vara ute i alla väder. Du kommer att få åka ifrån mamma 

och pappa på övernattningar under veckoslut. 

Spåraravdelningen Oceanen har möten på tisdagar kl 18:00 - 19:30 i Gula Villan. 

Upptäckarscouter (tidigare juniorer) – årskurs 4 och 5 (10 -12 år) 

Som upptäckarscout kommer du att lära dig en massa saker som är bra att kunna när man är ute i 

naturen, t.ex. att laga mat utomhus, hantera verktyg, göra upp eld och att hitta i skogen. Du får åka på 

läger som varar i flera dagar, kanske en hel vecka.  
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Upptäckaravdelningen Vilddjuren har möten på måndagar 18:15 – 20:00 i Gula Villan 

Äventyrarscouter (tidigare patrul lscouter) – årskurs 6 ti l l  8  (12 -15 år) 

En äventyrarscout tar på sig sin ryggsäck och går på hajk. I ryggsäcken finns allt som behövs för en 

vistelse ute dygnet runt. Den egna lilla gruppen - patrullen - är viktig. Den har ofta egna möten. Som 

äventyrarscout får du möjlighet att vara ute ganska många helger. Du får också följa med på 

utlandsläger och på läger och seglingar med andra scoutkårer – t.ex. konfirmationsläger och seglingar 

med scoutskeppet Biscaya. 

Äventyraravdelningen Gamma har möten på torsdagar kl 18:30 - 20:15 i Gula Villan 

Utmanarscouter (tidigare seniorer) – f rån årskurs 9 (ti l ls man fyl ler  18 år)  

Som utmanarscout gör du ditt eget program tillsammans med de övriga i utmanarscoutlaget. Givetvis 

får du hjälp av din ledare. Det kan bli övernattningar, hajker, veckolånga vandringar till fjälls, men även 

datorhackande, sociala projekt eller vad ni nu bestämmer. Ofta ordnar man större projekt. 

Efter utmanarscouterna är det många som inte vill sluta i scouterna. Många fortsätter som 

ledarassistenter för att senare bli ledare. Som vuxen i scouterna får du fortsätt att ha kul. ”En gång 

scout – alltid scout!”, brukar vi säga! 

Var l igger  scoutlokalen?  

Adressen till Tuves scoutlokal är Glöstorpsvägen 50. Det är den s.k. Gula villan, som ligger vid 

Arvesgärde på hörnet mot Norumshöjd. Det är ett gammalt boningshus som tillhört en bondgård och 

är byggt 1855 (Ett av Tuves äldsta hus!). Du kommer att se timmerstockarna som väggarna är byggda 

av i Stormen, som vår stora samlingssal kallas. Vi har nära till skog & mark. I Gula villan kan vi ha två 

scoutmöten samtidigt – ett större där nere och ett mindre på övervåningen.  

Vad f år  jag f ör  min medlemsavgif t?  

Alla är med i scouterna för att det är kul – utan att få betalt – även dina ledare. Kårens medlemsavgifter 

för 2014 är 590 kr per år (för ledare och funktionärer 40 kr, passiva medlemmar betalar 140 kr). Till 

dessa avgifter kommer distrikts- och förbundsavgifter. För närvande uppgår dessa till ca 200 kr per år 

och medlem.  
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Som ny på en avdelning får du möjlighet att prova på under några möten innan du bestämmer dig för 

att vara med. Då registreras du som medlem och får en faktura per termin. För din medlemsavgift får 

du: 

 Scoutmöten 1 gång i veckan under höst och vår 

 Chans att åka på övernattningar minst 1 gång per termin och på läger, oftast på sommaren. 

 Information från Scouterna  

 Diverse märken m.m. 

 Tillsammans med dina föräldrar tillgång till scoutlokalen och vår scoutgård i Västerlanda, då de 

inte utnyttjas till annat. (Scoutgården har en del utrymmen som inte hyrs ut och dit är man 

alltid välkommen.) 

När du blir äldre kan du åka med på arrangemang utöver de som Tuve scoutkår anordnar. Det finns 

konfirmationsläger, långseglingar, utlandsläger, fjällstuga, ett stort antal vandringar och kurser m.m. 

Scoutdräkt – när ,  var ,  hur?  

Alla scouter i Sverige har scoutskjorta med halsduk. Den berättar vilken grupp man är med i – precis 

som fotbollströjan i en idrottsförening. Man kan också sy på märken som berättar lite närmare om var 

man är med, vad man har gjort m.m. Din ledare kan visa var märkena skall sitta. 

Scoutskjortan har man på sig vid alla scoutmöten och utfärder. Under längre läger och vandringar kan 

det räcka med halsduken "till vardags”, då skjortan blir alltför svettig.  

Scoutskjortan och vissa märken köper du på postorder; http://www.scoutshop.se/ Information om 

detta får du från din ledare. Halsduken köper du direkt av din ledare, de flesta märken får du. När du 

har vuxit ur din skjorta kan du sälja den till någon yngre. Vill du sälja eller köpa sätter vi upp en lapp i 

scoutlokalens entré. 

Vad är  Väster landa f ör  något?  

Västerlanda är det vardagliga namnet på vår scoutgård som ligger i Västerlanda, 5 mil norr om Tuve, 

nära Lilla Edet. Gården ägs och drivs av kåren. Det gör att vi kan hålla mycket låga priser på våra 

övernattningar – s.k. hujker (hajker i stuga – Hus Hajk). 

Det är en ganska stor och fin gård med flera byggnader. Totalt kan vi sova 50-60 personer inomhus. 

Sen finns det stora ängar för tält. I det gamla boningshuset, Stora huset, finns det en mysig vind med 

öppen spis och sovmöjligheter. Undervåningen har ett kök och tre små rum som inte hyrs ut. Dit är 

kårens medlemmar alltid välkomna. Det nyaste och modernaste huset kallas Maxi. Det har ett stort 
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nyrenoverat kök, samlingssal, sovsal, WC och dusch. Vi äger också lite skog runt husen och det finns en 

liten badsjö på några hundra meters avstånd - (uppförsbacke dit, nedförsbacke tillbaka).  

Vad behöver man f ör  prylar?  

Förutom scoutskjortan behöver man ju saker för att fungera ute i skog och mark. I alla fall gäller att det 

är bäst att låna och prova lite olika varianter innan man köper – särskilt det som är lite dyrare. Din 

ledare kan förmedla lån. 

Saker som är viktiga: 

 Regnställ – detta är nummer ett!! Det skall vara tätt för att fungera utomhus hela dagar/dygnet 

runt. Galonställ är alldeles utmärkt. När man skall vandra eller hajka är kan det vara intressant 

med något lättviktsställ – men bra sådana är tyvärr ofta dyra. Be gärna dina ledare om råd. 

 Stövlar – lika viktigt som regnstället. Om man inte håller sig torr blir ingenting kul. 

 Sovsäck – mycket personligt, men som spårare/upptäckare är det bra med en som klarar lite 

höst- och vårväder, d.v.s. ner till 0o. Som äventyrarscout behöver du en som klarar 

temperaturer ner till minus 10o. Tips: använd ett påslakan i sovsäcken, så slipper du tvätta hela 

säcken. Säckarna brukar bli mindre varma efter tvätt. 

 Liggunderlag – behövs på läger och hajker. Cellplast med täta celler, typ ”Karrimat” är utmärkt, 

även om det finns en massa roliga nyheter. 

 Ryggsäck – som minior klarar du dig med en vanlig bag och en dagsäck, som äventyrarscout 

med en säck på 50-60 liter. INGENTING SKALL VARA PÅ UTSIDAN – SOVSÄCKEN 

ALLRA MINST! Om du är osäker, prata med din ledare.   

Finns det krav på mina f öräldrar?  

Alla arbetsuppgifter i vår scoutkår är helt ideella. Dina ledare har fullt upp med att planera och 

genomföra dina scoutaktiviteter. Om ledarna slipper arbeta med en massa annat blir det roligare för dig 

i scouterna! Därför behöver vi hjälp av dina föräldrar!  

 Det handlar inte om några stora arbetsinsatser från dina föräldrars sida. Men varje hushåll måste räkna 

med att bidra med 1-2 "dagsverken" per år, främst för att hålla scoutgården i hyggligt skick, medverkan 

i den årliga höstfesten som skall ge pengar till gårdens drift, eller på annat sätt arbeta för ekonomin för 

scoutgården. Utöver det tillkommer lite hjälp med transporter och t.ex. packning och uppackning av 

lägermaterial mm. För den förälder som vill hjälpa till mer finns uppgifter som att vara med att hålla 

scoutlokalen i Tuve i gott skick, delta som funktionär eller prova som ledarresurs eller assistent. 
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Det finns alla möjligheter att låta scouting vara ett sätt att umgås inom familjen. Hela familjen kan 

utnyttja scoutgården. Mamma och pappa kan vara med på ett läger som hjälpledare. Och de yngre 

syskonen kan följa med. Det ska vara roligt för hela familjen i scouterna! 

Faktum är att scoutkåren bildades av ett gäng föräldrar som letade upp ledare för verksamheten. 

Vem skal l  jag kontakta?  

Allmänt:  Kårordförande – Annika Karlsson tel: 031-3226941 
Någon som vill börja: Medlemskö – Mikael Hansson  tel: 031-555556, 0706-21 87 24 
Västerlanda:  Uthyrning – Annika Karlsson  tel: 031-3226941 

Mer inf ormation?  

Du får ett terminsprogram och en adresslista av dina ledare. 

Det finns mer information om du vill ha - fråga din ledare. Du kan också hitta mycket information på 

kårens hemsida. Dina ledare kommer också att skicka ut information till dig och dina föräldrar under 

terminens gång. 

Är du vuxen och vill veta mera så fråga en ledare om när vi har nästa ”Grundkurs på kåren”. Den är 

bra både för nya ledare och för vuxna som vill veta mera.  

Hemsida och E-post 

Kårens hemsida på Internet hittar du på www.tuve.scout.se. Besök den ofta! Informationen uppdateras 

hela tiden och här hittar du det mesta av det du behöver veta om kåren.  

Kåren sparar stora pengar på att skicka brev via e-post istället för med vanlig post. Därför ber vi dig 

som har en e-postadress (obs! det ska i så fall vara en brevlåda där breven läses kontinuerligt) att säga 

det till din ledare. Inget hindrar att dina ledare skickar information till flera olika e-postadresser. Dina 

föräldrar kanske också vill ha informationen? 

Scouternas riksorganisation finns på www.scouterna.se/ 

 

”Välkommen som medlem i Tuve Scoutkår”, utgåva 19, 2015-08-31. Karl Ekvall 

 

http://www.scouterna.se/

