Scouternas nyhetsbrev samlar alla nyheter för dig som är scout.
Detta mail går till alla medlemmar i Södra Skåne Scoutdistrikt.

Hej och glad vår och snart
även glad påsk!
För vissa innebär detta några
dagars ledighet och för en av
våra anläggningar innebär detta
Vårfixarvecka! Under 10 dagar
jobbar LOTSare på Sjöröd för att
göra området klart för
uthyrningarna under året,
program mm inventeras inför
kårlägerveckan, man träffar
kompisar och firar påsk ihop!
Vill du göra en insats för Sjöröd
eller Gamlegård?
Hör av dig till info@sjorod.se
eller gamlegard@sodraskane.se
så blir du en del av
arbetsgruppen!

APRIL 2017

INNEHÅLL
Välkomsttext
Läger
Vårläger
Kårlägerveckor
Arrangemang
Spårarscout
Upptäckarscout
Äventyrarscout
Utmanarscout
Distriktsinformation
Distriktsstyrelsen
Kretsinformation
Ledarinformation
Inspirationskvällar
Utbildningar
KAJAK-kurs
Övrigt

I månadens utskick finns info om
arrangemang, utbildningar och
DST-information.
Trevlig läsning!
/John
25-28/5 Vårläger på Hörrs nygård
Anmälan för scoutkårerna har nu öppnat och finns nedan
Ta mig till anmälningssidan>>

7-14/7 Kårlägerveckor på Sjöröd
Runt 500 scouter från 22 scoutkårer kommer till årets kårlägervecka. Har ni inte bestämt er vart ni ska
åka än? Sista anmälan är satt till den 15 maj!
Inbjudan kan ni hitta här>>

SPÅRARSCOUT 8-9 ÅR
22 april Scouternas dag
Ett av få Spårar-arrangemang är här! Scouterna intar Malmö under Scouternas dag Malmö.
Ni kommer väl?
Läs mer Här!

UPPTÄCKARSCOUT 10-11 ÅR
22 april Scouternas dag
Ett av få upptäckar-arrangemang är här! Scouterna intar Malmö under Scouternas dag Malmö.
Ni kommer väl?

Läs mer här!

ÄVENTYRARSCOUT 12-14 ÅR
22 april Scouternas dag
Scouternas dag är en traditionell scouttävling för åldersgrupperna spårare, upptäckare och äventyrare.
Ni kommer väl!

13-14 maj Trapperyxan
För femte året i rad så är tävlingen öppen för alla Äventyrare i Skåne
Tävlingen är en vandringshajk där ni i patrullen får arbeta för fullt under en helg med klurigheter,
problemlösning och samarbetsövningar.
Här får ni ett gyllene tillfälle att använda all den scoutkunskap ni har.
Läs mer och anmäl er här!

Konfirmationsläger - Sommaren 2018
17 juni- 14 juli med konfirmation 14 juli på Göransborg
2 juli- 28 juli med konfirmation 28 juli på Gamlegård
Var
Göransborgs Friluftsgård i Höör & Gamlegårds kursgård i Torna Hällestad
Målgrupp
Det år du fyller 15 år
Läs mer och anmäl intresse här!

UTMANARSCOUT 15-19 ÅR
13-14 maj Dynggrepen
För femte året i rad så är tävlingen öppen för alla utmanare i Skåne
Tävlingen är en vandringshajk där ni i patrullen får arbeta för fullt under en helg med klurigheter,
problemlösning och samarbetsövningar.
Här får ni ett gyllene tillfälle att använda all den scoutkunskap ni har.
Läs mer och anmäl er här!

25/6- 2/7 2017 Segla med Sarpen
Rutt: Simrishamn – Åhus
Detta är en skolsegling för dig som fyllt eller fyller 15 år 2017.
Vi startar i SARPENS hemmahamn Simrishamn söndagen den 25 juni.

Läs mer här

ROVERSCOUT 19-25 ÅR

Styrelseinformation
Senaste DS-protokollen finner du här>>

Nytt datum för DST 2017
Ett brev har skickats till alla ordförande i Södra Skånes scoutdistrikts kårer med anledning av att DST
2017 är flyttat till 1 oktober. Läs mer här om beslutet.

Distriktets enkät
Distriktsstyrelsen skickade i början av februari ut en enkät till scoutkårerna i distriktet för att få svar på
lite frågor.
Man förlänger nu svarstiden till 30 april för att fler ska få möjlighet att göra sin röst hörd!
Enkäten hittar ni här!

Valberedningen informerar
Var redo att bestämma!!!
I oktober har du möjlighet att göra din röst hörd men redan nu har du stor chans att påverka.
Vi i valberedningen vill redan nu ha namn på personer som DU tycker är lämpliga att sitta i
Distriktsstyrelsen och leda Södra Skånes Scoutdistrikt.
Du skickar dina nomineringar till valberedning via valberedningen@sodraskane.se senast den 16
augusti 2017
Hälsar Valberedningen
Glöm inte att skicka in kårens årliga handlingarna till kansliet!

Anläggningar
Gamlegård har nu både en egen facebooksida och en hemsida.
Se mer på www.gamlegard.scout.se och/eller facebook.com/gamlegard för att följa de förändringar
som just nu pågår. Bland annat har duscharna fått nytt utseende och snart har tre nya sovrum skapats
för att ge plats till fler sovande gäster!

Kretsarna
Lund
Inbjudan till Handslaget, 23 april 2017

Malmö
Söderslätt
Månstorps scoutkår bjuder in till Jubileum!
Läs mer här!

Österlen
Inbjudan till kretsmöte 26 april i Ystad

Ledare 18 ÅR+
Inspirationskvällar i Södra Skåne
Nu drar del två av våra inspirationskvällar igång. Denna gång med inriktning mot våra
Målspår och de som många upplever är de svåraste att ar´beta med. Få tips, inriktningar
och nya vinklar på hur ni kan jobba med existens och värderingar med era scouter.
Kom och besök en av träffarna som hålls på/i:
3 maj – Gamlegård, Gamlegårdsvägen,Torna Hällestad, 18.30
8 maj – Tommarps scoutgård, Lantmannagatan 2, Tommarp, 18.30
11 maj – Scoutkåren Gripens lokal, Köpenhamnsvägen 8, Malmö, 18.30
Mer info om dagar och anmälan finns här>>

Flera engagerade scouter behövs till en nystartad verksamhet i Malmö
En ny scoutverksamhet har startats upp med hjälp av nystartskonsulent Michaela!
För att få snurr på verksamheten behövs DU!
Tre avdelningar träffas varje onsdag mellan kl 17 och 19 på Sofielunds Folkets hus i Malmö för att
testa nya sätt att göra scouting på. Verksamheten ingår i Scouternas projekt ”nystart” som är en del av
Scouternas långsiktiga satsning på mångfald.
Alla avdelningar drivs av nya ledare men projektet skulle behöva få in flera ”erfarna” scouter eller
vuxna som är vana vid föreningsliv och vill testa på scouting på lite annorlunda sätt.
Låter det intressant? Känner ni någon som skulle tänka sig kunna vara med?
Kontakta gärna nystartskonsulenten Michaela: 0720-777701, michaela.rabova@scouterna.se

8-10 september
Fortsättningskurs KAJAK
Andra helgen i september finns möjlighet att hänga med på en fortsättnings-KAJAK-kurs med Niklas
Ekman som utbildningsledare. Kursen ges i Göteborgs södra skärgård.
Kunskaper som motsvarar baskursen i kajak eller liknande krävs för att få följa med. Begränsat antal
platser.
Läs mer och anmäl dig här!

Har du information till D-posten?
Nästa D-post går ut andra veckan i maj. Om du vill ha med något skickar du ett epost till:
john.soderdahl@scouterna.se senast den 5 maj.
Förutom den information du läser om i nyhetsbrevet kan läsa mer om scouting i Skåne genom att
klicka dig vidare till någon av följande hemsidor:
sodraskane.scout.se
arrangemangiskane.scout.se
nordvastraskanescout.se
snapphane.scout.se

Är du inte en av alla som gillar kansliets sida på facebook?
Klicka in på facebook, gilla oss och få information och nyheter om vad som är på gång i Skåne.

