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Vår nya ordförande har ordet:

Tidigare ordförande Gudrun Jonsson-
Glans har avgått och vi tackar henne så 
mycket för ett mycket bra jobb under 
de 2 åren hon var ordförande. Hoppas 
att hon blir kvar länge som ledare!

Ny ordförande är Hege Bothner Wik, 
och några av er har jag haft som ledare 
på patrull- och junior nivå. En kort pre-
sentation av mig själv: norsk, gift med 
Ove (galen kemist), två scoutbarn (Sara 
och Jonas), och själv har jag bakgrund 
som scout (= speider på norsk) i Norge 
under fl era år. Sen startade jag som as-
sistent ledare i Wasakåren i Uppsala när 
Sara började som minior. Har nu varit 
med i svensk scouting i närmare 8 år. 
Tycker att det bästa med scouting är la-
ganda och att få vara ute i naturen med 
kompisar. Till vardags arbetar jag med 
kvalitet av krämer och salvor på CCS 
i Borlänge. Övriga intressen är gympa, 
gå tur (med hund – vild labrador och 
familjen), sjunga i kör, handarbete, 
baka kakor och slappna av med böcker 
eller bara fi losofera.

Kåren i Säter har många aktiviteter på 
gång under våren. Närmast kommer 
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kårövernattning i Risshyttan 20-21 
april där vi hoppas att så många som 
möjligt kommer. Det är kul att lära 
känna alla olika avdelningar och göra 
saker tillsammans på en övernattning 
bara för Säters scoutkår! Mera info om 
övernattningen fi nns på annan plats i 
Draken.

Därefter så är det St. Georgdagen som 
vi fi rar i Vikmanshyttans kyrka måndag 
23 april. I år ska vi fi ra den tillsammans 
med scoutkårerna i Vikmanshyttan och 
Hedemora. Alla föräldrar är också väl-
komna. Mera info fi nns på annan plats i 
Draken. Det kommer också ett utskick 
senare eftersom vi behöver planera 
transport till kyrkan i Vikmanshyttan.

Sen kommer Valborgsfi rande där Sä-
ters scoutkår är ansvarig för att tända 
marschaller och brasa. Var brasan blir 
är inte bestämt än. Flera föräldrar har 
anmält att de kan hjälpa till och de är 
hjärtligt välkomna. Scouternas insatser 
vid Valborgsfi rande var faktiskt min 
första kontakt med kåren för 6 år sen då 
jag pratade med dom för första gången 
och undrade om dom behövde någon 
ny ledare.

Som ny ordförande är min ambition att 
vi alla – ledare, scouter och föräldrar 
– gemensamt arbetar för en fortsättning 
av den trevliga, givande och utveck-
lande samvaro i sann scoutanda som 
präglat Säters scoutkår genom åren. 

Scouthälsningar från:
 
Hege Bothner Wik
email: aspwik@telia.com
Tel 0225-52606
Mobil: 070-6178109 (fungerar ej 
hemma i Aspnäs)
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Årsmötet

11 mars höll vi årsmöte i scoutlokalen. 
19 scouter, stora, små och mittemellan.

På mötet avklarades ett antal punkter, 
t.ex. val av ny styrelse, ekonomi med 
balans och resultaträkning, budget för 
kommande år, medlemsavgift, revi-
sionsberättelse, verksamhetsberättelse 
och val av ny styrelse. 

Nytt i styrelsen blev ledamot Patrik 
Karlsson och ordförande Hege Bothner 
Wik då Sofi a Sundström och Gudrun 

Jonsson Glans avsagt sig sina uppdrag. 
Annat nytt var att medlemsavgiften 
höjdes för de förut avgiftsfria ledarna 
till 25 kr för 2008 p.g.a. administra-
tionsförändringar, andra medlemsavgif-
ter är som tidigare. 

För dom som vill titta närmare på detta 
fi nns handlingarna i lokalen eller så kan 
dom mailas av Sanna (sekreterare) och 
Lars(kassör).

Mötet var snart avklarat och avslutades 
med lite gott hembakat fi ka som Maria 
hade fi xat.

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

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

/

 VÄLKOMNA
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Nya scoutdräkten har kommit.
Vill du beställa en tröja eller skjorta till Jiingijamborii? Erbjudandet med lägre 
pris gäller om vi beställer minst 20 plagg före den 20/5. dessa levereras då i 
juni. Det går även bra att beställa för andra som vill ha den nya scoutskjortan.

Den gamla skjortan säljs bara så länge den finns kvar i lager. Gå gärna in på 
www.getout.se/ssrscoutvaror och kolla på storlekar priser mm.  

Allt du vill beställa, nya och gamla skjortor, baskrar (kårhalsduken kostar 50:- 
och finns ej med på Get Out) m.m, skriver du på en lapp tillsammans med 
barnets namn och telefon och målsmans underskrift och lämnar till din 
avdelningsledare eller  
Lars Jungermann, Åkergatan 15, 783 34 Säter.

Skulle vi inte få ihop 20 st beställningar kontaktar han de som har beställt. 

Beställningslista Nya Scoutdräkten 
barn/junior 128 cl 134 cl 140 cl 146 cl 152 cl 158 cl 164 cl 170 cl  
barn/junior (dubbelstorlekar) 134/140 cl 146/152 cl 158/164 cl 
artikel   0rd. Pris Erbjudande 
scoutskjorta    165  145 
pike´ insvängd   155  145 
piké rak    155  145 
t-shirt insvängd, lång ärm   125  100 
t-shirt rak, lång ärm   125  100 
t-shirt insvängd, kort ärm   100  75 
t-shirt rak, kort ärm   100  75 

vuxen XXS XS S M L XL XXL XXXL XXXXL XXXXXL BIG 
artikel
scoutskjorta insvängd, lång ärm  185  165 
scoutskjorta rak, lång ärm   185  165 
scoutskjorta insvängd, kort ärm 185  165 
scoutskjorta rak, kort ärm  185  165 
piké insvängd    185  165 
piké rak    185  165 
t-shirt insvängd, lång ärm   175  150 
t-shirt rak, lång ärm   175  150 
t-shirt insvängd, kort ärm   125  100 
t-shirt rak, kort ärm   125  100 



5

Trötta i bilen på väg upp

Det hade gått snabbare att få upp tältet om man inte 
tapat tältstängerna nedför fjället.

Starten vid Hemfjällstangen

Gustav fixar till sina skidor ( i god tid innan)
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Första morgonen på fjället Bron i ravinen passerad utan kallvått omslag

Gustav har så bra glid, åt alla håll! Barmarksövning av telemarkssväng?

Efter att ha sökt igenom fem dalgångar 
hittades guldläget

Några kubikmetrar senare



7

Patrik justerar sovplanet

Det viktigaste, köksplatsen

Ännu en hård dag påfjälley väntar, 
+10 grader och sol

Kommunikationskanalen mellan snökorna

Övning med tranceivers (lavinsändare/mottagare)

Sju magnum och en dajmstrut 
förbrukades i Venjan



SST:Georg-övernattning

För minior, junior, patrull, seniorer och ledare. 
Startar på fredag den 20/4 kl. 18:00 i Risshyttan. 
Slutar Lördag kl. 15:00  
Anmäl till din avdelningsledare senast 17/4 
Kostnad: 75 kr. 
Glöm inte att packa med kläder för utomhusbruk,  
lakan till sängen, ätverktyg samt en Legobit.

Gemensamt St Georgsfirande i VikmanshyttanGemensamt St Georgsfirande i Vikmanshyttan.Gemensamt St Georgsfirande i VikmanshyttanGemensamt St Georgsfirande i Vikmanshyttan.

Måndagen den 23 april.
Det startar kl 18.30 i Vikmanshyttans kyrka. (inne i kyrkan) 

Samling i Säter vid lokalen ca kl.18,00
Det tar ca.1 tim, sen fika efter. Klart ca. 20.00.

Separat lapp om detta kommer med anmälan, 
allergiker, bilar, samlingstid, mm


