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Ordförande har ordet:

Nu är det full fart på scouterna !
Ingen skall tro att scouterna ligger i idé 
för att det är vinter. I skrivande stund 
har en grupp seniorscouter en förbere-
delsehajk inför den ”snöka” (?), som de 
skall iväg på fram emot vårvintern (det 
innebär att de skall åka till fjälls och 
gräva ner sig i bivack om jag förstått 
saken rätt). Någonstans i Gustafs hål-
ler de just nu på med att öva att hålla 
värmen utan eld har jag hört.
Ja, det blir större äventyr i scouterna ju 
längre man håller på. Vi miniorscouter 
övar på att gå i mörkret samt att ha rätta 
kläderna på oss ute när det är kallt. Det 
är inte alla vuxna som kan det!
Samtidigt som vi njuter av vintern 
pågår förberedelserna för sommarens 
läger x 2 för fullt. Först skall vi alla 
till Risshyttan några dagar i maj. Ett 
Risshyttan som då förvandlats till 
skotska högländerna. Undras hur vi 
skall lyckas tillverka den säckpipa som 
varje kår skall ha med sig…..? Vi har 
ett bra lägerteam som förbereder ”allt 
in i minsta detalj” – så bra att jag hört 
att andra kårer köar för att också få 
vara med.
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I mitten av juli åker de större scouterna 
på JingiiJamborii i Skåne. Det blir 
säkert en oförglömlig upplevelse.  

Och snälla Ni föräldrar till de scouter 
som skall med, glöm inte lämna in lap-
pen där Ni talar om  ifall Ni vill (eller 
inte vill) vara med på lotteri, brödför-
säljning, loppis mm för att samla ihop 
pengar till Ert barns lägeravgift.

Men innan dess fi nns det mycket  kul vi 
skall göra tillsammans. Om Du blädd-
rar i Draken så ser Du exempel både 
på vad vi gjort och vad som kommer 
hända närmast framöver. 

Har Ni några frågor, funderingar eller 
idéer om kåren och den verksamhet vi 
bedriver är Ni hjärtligt välkomna att 
höra av Er!

Den förälder som vill ha ett eget ex-
emplar av tidningen skaffar sig enkelt 
en ”prenumeration” genom att mejla 
till mig. Tidningen utkommer med ett 
lagom antal nummer per år.

Scouthälsningar från 
Gudrun ”Gytte” Jonsson-Glans

Tel. 0225-508 50 , 
email: gudrun@glans.info
Mobil till vardags:  070-657 57 92,
mobil vid längre ledigheter:  
070-269 83 30
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Kallelse

till Säters scoutkårs årsmöte 
Söndagen den 11 mars kl 14.00 

I lokalen på Barbrogatan 
Alla Kårens medlemmar, i alla åldrar, hälsas 

välkomna

Fika serveras efter att det formella mötet är slut 



PlaneringsträffPlaneringsträff
Vad har ledarna kokat ihop? 

(Här skulle varit ett foto på ledare som badar tunna – om jag inte råkat radera det ur min 
telefon…Det här är en ersättningsbild): 

Ibland är ledarna som vilka andra scouter som helst. De får åka på övernattning! Så gjorde vi 
ledare i år också. På trettondagsafton samlades vi ute i Risshyttan. När vi samlas, bara vi 
själva utan scouter, kallas vår egen avdelning ”Klippingarna”. Det är ett namn Säters 
scoutkårs ledare tagit efter ett gammalt mynt som tillverkades i Säters stad för länge sedan. 

Vi hade en kort övernattning, bara fredag till lördag. Trots det ville några åka hem redan på 
kvällen, men de flesta kom tillbaka dagen därpå. Kanske hade de en skönare kudde hemma? 
Det är ju det som är så bra med Risshyttan – det är aldrig längre bort än att man kan åka hem 
en stund om man behöver det. 

Vi hade inte fått vara i Risshyttan om det varit riktigt kallt ute (för Risshyttan är ju egentligen 
stängd på vintern) men vi hade tur. Det var inte så kallt. Nu kan vi berätta att hittills under 
vintern har det inte varit så mycket möss inne. Det är ju bra när vi skall vårstäda Risshyttan. 

Vad gjorde vi där då? Jo, förutom att vi hade trevligt och lagade god mat, så planerade vi 
scoutaktiviteter under våren/sommaren. Vad vi hittade på kan Ni se i vårterminens program.  

Och sedan var det några som kokade ihop något alldeles speciellt – det satt några personer i 
en tunna med varmt vatten ute under stjärnorna, till långt in på natten. I sådana tunnor tror jag 
man får särskilt bra idéer. Pröva själv någon gång! 

Gytte
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Det började som en vanlig tältövernattning och slutade även 
som en vanlig, om man bortser från brandövningen med den lilla 
brandsläckaren ”30 sekunder stop” och nog för att den räckte i 30 
sekunder men mängden släckmedel var klart begränsat.
Fast det som var annorlunda under årets tältövernattning var nog 
att vi hade ett fältprov med en ny slags tävling som man kanske 
kan jämföra vid någon slags mörker-live-schack med sno-pinnar.
Vi tältade nere vid badstranden för att frigöra alla ängarna i sko-
gen till kvällens tävling. 
Till starten av tävlingen var ett ljusspår utlagt med tävlingens reg-
ler som minnesord vid lyktorna. 
Sen var det dags att dela upp lag och förklara regler. 
Det fanns totalt 40 stycken självlysande radioaktiva stavar som 
lagen hade som mål att samla till sina bon på sin äng. Varje lag be-
stod av en kung, en spejare, en barmhärtig samarit samt dess as-
sistent, en dräpare samt några bönder. Alla med olika egenskaper 
och fördelar för dom som lyckades bli av med sin själ fanns givet-
vis munkarna i skogen och spelade musik och delade ut geléhjär-
tan. Efter en stunds vandrande i mörka skogen började folk bli av 
med sin rädsla för skogens mörker och började be ge sig längre ut 
på mer vågade turer till motståndarnas stavupplysta äng och visst 
kan man orientera ganska bra i mörkret till ljudet från munkarna, 
problemet uppstod då munkarna bestämde sig för att omgrup-
pera och ljudet kom från en helt annan riktning. Till slut hittade 
alla i alla fall tillbaka till tältet även om en del gjort en del rediga 
frivolter med mark kontakt och dyngsura byxor. Vem vet - till nästa 
år kanske det bli en fortsättning med lite ändrade regler, kungen 
hade kanske för mycket makt, eller var dräparen för snäll? 
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Alla Minior- och Juniorscouter med familjer! 

Nu är det utflykts dags! 

Lördagen den 3 mars. 
Vi samlas kl 14.00 vid bommen vid 

Vattencisternerna på Åsen 

Vi går en sväng i skogen mot okänt mål, gör något 
trevligt längs vägen och fikar och grillar tillsammans.

Alla mammor, pappor, syskon, kusiner, mostrar och 
andra familjemedlemmar är välkomna att följa med. 

Tag med egen matsäck, kanske något att grilla, och 
något att sitta på.

Vi beräknar att vara tillbaka ca kl 17.00 
Ingen förhandsanmälan krävs. 

Vi ses! 
Gudrun och Fia 

508 50/070-657 57 92 resp 407 07/073-932 84 87
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Tjugondag Knut på Rådhustorget! 

Ja – vad skulle Tjugondag Knut vara i Säter om inte scouterna fanns? 

Varje år samlas en hel hög med barn för att dans ut julen. Så också i år. Tur att vi har 
scoutmamma Britt-Marie som fixar musik och lekar. Ja, Therese och Magdalena hjälper 
förstås till. 

I år hade trollkarlen gjort sig själv osynlig så publiken fick hjälpa till med roligheterna. Det 
var gott om barn som ville vara med i de lekar seniorer och ledare ordnat. Det gällde att äta 
kolasnören väldigt fort, få ner pennor i flaskor och äta äpple på snöre. Publiken hejade och 
barnen kämpade. 

Allt avslutades med att alla snälla barn fick en godispåse som köpmannaföreningen skänkt. 
Några barn var ledsna över att tomten själv inte delade ut påsarna.

Till nästa år skall vi se om vi kan få numret till tomtens så att vi kan ringa och boka 
honom…. 

MINIOR och JUNIOR
det som är kvar av Våren 2007 Onsdagar 18.00 - 19.30 

V 8 21/2 Scoutlagen Säterdalen 18.00 - 19.30 
V 9 28/2 Inställt pga lov 

Lör 3/3 Hemlig familjeutflykt Vattentornet
Åsen

14.00 – 17.00 

V 10  7/3 Inställt pga utflykt 
V 11 14/3 Lägerpyssel & sång Lokalen 18.00 - 19.30 
V 12 21/3 Scouting. Risshyttan 18.00 - 19.30 
V 13 28/3 Lägerförberedelse x2 Lokalen  

31/3-1/4 Egen övernattning Risshyttan Lör 16.00 – Sön 13.00 

V 14  4/4 Inställt pga övernatt 
V 15 11/4 Inställt pga lov 
V 16 18/4 S:t Georgtema & plan. Lokalen 18.00 - 19.30 

20-21/4 S:t Georgövernattning Risshyttan Mer info kommer 

V 17 Mån 23/4 Gemensamt St:Georgsfirande Info kommer Mer info kommer 
 25/4 Inställt pga måndag. 
V 18 Mån 1/5 Umgås och städa/bygga Risshyttan Hela dagen 
  2/5 Inställt pga gårdagen 

Sön 6/5 Guldknoptävling Hedemora Hela dagen 
V 19  9/5 Inställt pga tävlingen. 

V 20 16/5 Inställt pga läger imorgon 
17-19/5 Risshytteläger Risshyttan Mer info kommer 

V 21 23/5 Minioravslutning Risshyttan 18.00 - 19.30 
V 22     
V 23 Ons 6/6 Nationaldag Åsgårdarna Mer info kommer 
V 24 17/6 Girlangbindning & fika Risshyttan Mer info kommer 
V 25 20/6

21/6
22/6

Binda kransar
Lilla midsommar 
Midsommarafton

Åsgårdarna
Åsgårdarna
Säterdalen??

Mer info kommer 

Fia Wikström 0225 – 407 07 073 - 932 84 87 (miniorer) 
Lars Jungermann 0225-523 87 070 -  643 80 31 (juniorer) 
Gudrun Jonsson-Glans 0225- 508 50  070 – 657 57 92  
Övriga ledare som hjälper till är t ex Gerd, Gustav, Therese mfl. Välkomna föräldrar! 

HA ALLTID KLÄDER FÖR UTOMHUSAKTIVITET MED ELLER PÅ! 

 VÄLKOMNA



Fjällsimulator 1.0 (Frysaarseletavsighajk)

Väderläget inför övningen såg inte
så jättebra ut, runt nollgradigt på
lördagen och kanske regn på
söndag. Som tur var hade SMHI
räknat lite fel och vi fick ett hyfsat
väder, som kallast var det på
söndagsmorgonen med –5 grader.
Efter matinköp i Gustafs åkte vi upp
till ett av grustagen vid Mora By och
åkte pulka och liknande fordon. När
det började skymma var det dags

att börja ordna tält och andra övernattningsplatser, vi byggde en mindre
snöbivack men den användes inte
(det var no för varmt och skönt i tältet)
Kvällen avslutades med lite
inspirationsfilm om Everest och en
resa till Akkra. Söndagsmorgonen var
lite kylig till en början, till mångas
fötvåning (inklusive Max) var Max först
ut ur tältet.

Nästa gång blir det inte simulering, då
blir det fjället på riktigt, på SNÖKA!

Jörgen


